




S.^o
BRITISH MUSc/jM

(NATUriAL flIS

12 JA
EXCH

driemaandelijks tijdschrift van de

VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE
Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 ISSN 0771-5277

Redaktiekomuee : F. Coenen (Brussel), B. Goater (Bushey, England), Dr. K. Maes (Gent),Dr K. Martens (Gent), A. Olivier (Antwerpen), W.O. De Prins (Antwerpen).
Redaktieadres : W.O. De Prins, Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen (Belgium).

Uitgegeven met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Jaargang 17, nummer 1

1 januari 1989

Taxonomy and geographical variation of Satyrium ledereri
(Boisduval, 1848) with the description of a new subspecies from
the Greek island of Samos (Lepidoptera : Lycaenidae)
Alain Olivier

Samenvatting. Taxonomie en geografische variatie van Satyrium ledereri (Boisduval,
1848) met beschrijving van een nieuwe ondersoort van het Griekse eiland Samos
(Lepidoptera : Lycaenidae)

Het genus Armenia Dubatolov & Korshunov, 1984 wordt in synonymie geplaatst
onder Satyrium Scudder, 1876 en de nomenclatuur van de taxa Satyrium ledereri
(Boisduval, 1848) en Satyrium hyrcanica (Riley, 1939), n. comb. wordt herzien. Daar er
in de literatuur geen gedetailleerde beschrijving van S. ledereri bestaat, wordt dit taxon
herbeschreven op basis van 3 eksemplaren van Russisch Armeense afkomst. De
geografische variabiliteit van deze soort in Turkije wordt besproken : alle tot nu toe
bekende Turkse populaties behoren tot de nominaatvorm. De taxonomische status van de
Libanese subspecies Satyrium ledereri nazeri (Larsen, 1974), n. comb. wordt getoetst :

5 van de 8 door Larsen aangehaalde subspecifieke kenmerken blijken binnen de variatie-
breedte van 5. lederen ledereri te vallen, de 3 overige kenmerken alsook de hier aangehaal-
de lichtgrijze grond kleur van de onderkant maken dat deze entiteit niet wordt gesynonv-
miseerd.

Een geïsoleerde populatie op het Griekse eiland Samos heeft een heel apart uiterlijk en
vertoont konstante verschillen met de nominaatvorm; zij wordt hier beschreven als
Satyrium ledereri christianae n.ssp. De geografische verspreiding en het biotoop van deze
subspecies worden besproken en tenslotte volgen beschouwingen over de geografische
geschiedenis van deze entiteit.

Résumé. Taxonomie et variation géographique de Satyrium ledereri(Boisduval, 1848)
avec description d’une nouvelle sous-espèce de 1’ïle grecque de Samos (Lepidoptera
Lycaenidae)

Le genre Armenia Dubatolov & Korshunov, 1984 est placé en synonymie avec Ie
genre Satyrium Scudder, 1876 et la nomenclature des taxa Satyrium ledereri (Boisduval,
1848) et Satyrium hyrcanica (Riley, 1939), n. comb. est révisée. Comme il n’existe pas de
description détaillée de S. ledereri dans la littérature, ce taxon est redécrit sur base de 3
exemplaires d origine arménienne russe. La variabilité géographique de cette espèce en
Turquie est discutée ; toutes les populations turques connues actuellement appartiennent
a la forme nominale. Le statut taxonomique de la sous-espèce libanaise Satyrium ledereri
nazeri (Larsen, 1974), n. comb. est examiné : 5 des 8 caractères subspécifiques évoqués
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par Larsen s’inscrivent dans la marge de variation de S. ledereri ledereri, les 3 autres

caractères ainsi que la couleur gris clair du dessous des ailes mentionnée ici justifient le

maintien de cette entité qui n’est donc pas placée en synonymie.

Une population isolée se trouvant sur 1’ile grecque de Samos a un habitus trés distinct et

présente des différences constantes par rapport a la sous-espèce nominale; elle est décrite

ici comme Satyrium ledereri christianae n. ssp. La répartition géographique et le biotope

de cette sous-espèce sont également décrits. Des considérations sur 1’histoire géographi-

que de cette entité terminent la présente étude.

Key words : Satyrium - Armenia - ledereri - hyrcanica - nazeri - christianae n. ssp. -

geographic variation - Armenia - Turkey - Samos - geographic history.

Olivier, A. : Luitenant Lippenslaan 43 B 14, B-2200 Antwerpen

The generic classification of Satyrium ledereri (Boisduval, 1848 ) and

S. hyrcanica (RlLEY, 1939 )

Since its description, Satyrium ledereri (Boisduval, 1848) has been placed

in various generic combinations and a complete list of its successive

taxonomie arrangements, together with that of the closely related S.

hyrcanica (RlLEY, 1939) is given in WEIDENHOFFER & Eckweiler
(1988), who erect the latter taxon to species rank, having found both taxa

flying together. Recently a new genus Armenia has been created by
DuBATOLOV & KoRSHUNOv (1984) for Satyrium ledereri. The combination
Armenia ledereri (Boisduval, 1848) is also used by Weidenhoffer &
Eckweiler (l.c.).

The external characters, and especially the underside wingpattern of S.

ledereri and S. hyrcanica are rather uncharacteristic of the genus Satyrium

SCUDDER, 1876 and the two species together very probably form a mono-
phyletic entity. However in my opinion, which is suggested by Clench (1979)

who examined the male genitalia of S. ledereri
,
the genitalia of this species

clearly show it to belong to the genus Satyrium (see also below). Admitting

the existence of a separate genus including only S. ledereri and S. hyrcanica

,

as opposed to Satyrium, would lead us to rank them too high on the phylo-

genetic tree of the Theclini. Moreover, doing so, we would be forced to split

up the genus Satyrium also in a number of other genera often grouping only

very few or even just one species, obscuring the relationships supposed to

exist between the diverse species(-groups). Therefore the following synonymy
is stated :

Satyrium SCUDDER, 1876, Buil. Buffalo Soc. Nat. Sci. 3 : 106, type species by

original designation, Lycaena fuliginosa Edwards, 1861

= Armenia DUBATOLOV & KORSHUNOV, 1984, Chlenistonogie i

gel’minty, Sibir. Otdel. Ak. Nauk USSR, Novosibirsk : 51-57, type

species by original designation, Lycaena ledereri Boisduval, 1848,

n. syn.

Consequently the nomenclature of the taxa ascribed to the genus Armenia by

Weidenhoffer & Eckweiler (l.c.) is now considered to be as follows

(all data checked) :
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1. Satyrium ledereri (Boisduval, 1848) in Clench 1979, rev. comb.
= Lycaena ledereri Boisduval in Boisduval 1848
= Argus ledereri Boisduval in Gerhard 1853
= Thecla ledereri Boisduval in Staudinger 1879

= Bakeria ledereri Boisduval in Tutt 1907

= Thecla ledereri Boisduval in Seitz 1909

= Bakeria ledereri Boisduval in Pfeiffer 1931-1932

= Bakeria ledereri Boisduval in Higgins 1966
= Pseudotheela ledereri Boisduval in Korshunov 1972
= Fixsenia ledereri Boisduval in Larsen 1974a
= Fixsenia ledereri Boisduval in Larsen 1974b
= Armenia ledereri Boisduval in Dubatolov & Korshunov 1984

= Armenia ledereri Boisduval in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

la. S. ledereri ledereri (Boisduval, 1848)

lb. 5. ledereri nazeri (Larsen, 1974), n, comb.
= Fixsenia ledereri nazeri Larsen in Larsen 1974a
= Fixsenia ledereri nazeri Larsen in Larsen 1974b
= Armenia ledereri nazeri Larsen in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

2. Satyrium hyrcanica (RlLEY, 1939), n. comb.
= Slrymon ledereri hyrcanica Riley in Riley 1939

= Fixsenia ledereri Boisduval in Sakai 1978

= Fixsenia hyrcanica Riley in Eckweiler & Hofmann 1980

= Fixsenia ledereri Boisduval in Sakai, 1981

= Pseudotheela cyri Nekrutenko in Nekrutenko, korshunov & Effendi 1982

= Armenia hyrcanica Riley in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

2a. S. hyrcanica hyrcanica (RlLEY, 1939), n. comb.
= Strymon ledereri hyrcanica Riley in Riley 1939

= Fixsenia hyrcanica hyrcanica Riley in Eckweiler & Hofmann 1980

= Armenia hyrcanica hyrcanica Riley in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

2b. S. hyrcanica cyri (NEKRUTENKO, 1978), n. comb.
= Pseudotheela ledereri cyri Nekrutenko in Nekrutenko 1978

= Pseudotheela cyri cyri Nekrutenko in Nekrutenko, korshunov & Effendi 1982

= Armenia hyrcanica cyri Nekrutenko in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

2c. S. hyrcanica badachshanica (Stshetkin, 1984), n. comb.

= Pseudotheela cyri badachshanica Stshetkin in Stshetkin 1984

= Armenia hyrcanica badachshanica Stshetkin in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

2d. S. hyrcanica seravshanica (Stshetkin, 1984), n. comb.
= Pseudotheela cyri seravshanica Stshetkin in Stshetkin 1984

= Armenia hyrcanica seravshanica Stshetkin in Weidenhoffer & Eckweiler 1988

Material examined of S. ledereri from Asia Minor

I was able to examine 65 specimens of this species that were deposited in the

collection of the Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Mu-
seum) Amsterdam (ITZ) and in the private collections of Dr. P. S. Wagener
(Bocholt, Westf., B.R.D.) and Mr. G. Hesselbarth (Diepholz, B.R.D.).

One specimen in coll. ITZ only bears an old handwritten label with the

following inscription : «Ost Armen. 1887» [East Armenia, U.S.S.R.] and two

other unlabelled specimens deposited in the same collection have a similar
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general facies as that specimen and have been prepared in a similar way : all

three of them probably share the same origin. The other 62 specimens have all

been collected within the political boundaries of Turkey in the period from

1971 to 1988.

A full list of the material examined is given here and the localities are

plotted on map 1. An exhaustive list of all known localities of S. ledereri

ledereri in Turkey will be published in the forthcoming monography on the

butterflies of Turkey by Hesselbarth, van Oorschot & Wagener.

Armenia (U.S.S.R.) : Ost Armen. 1887 [E. Armenia], coll. ITZ, 1 d; unlabelled specimens,

probably of the same origin, 2 cf

Prov. Hakkari : 45 km NE. Hakkari, 5-6 km on rd. Yüksekova (1800 m), st. 258, 17. VI. 1985, leg.

H. van Oorschot &H. van den Brink, coll. ITZ, 1 cf Beytüs$ebap( 1320 m), loc. 62, 4. VI.

1985, leg. et coll. S. Wagener, 2 cf

Prov. Van : 16 km NE. £atak (2200-2500 m), st. 499, 6-7. VIII. 1988, leg. B. van Oorschot, W.O.
De Prins & A. Riemis, coll. ITZ, 1 cf.

Prov. Urfa : 20 km N. Urfa (700-800 m), st. 167, 3 1 .VI. 1984, leg. H. van Oorschot & H. van den
Brink, coll. ITZ, 18 cf.

Prov. Gaziantep : Kartal Dagi, S. Büyükaraplar, TV-Station (1300 m), 25. VI. 1983, leg. et coll. G.
Hesselbarth, 2 cf idem, 27.VI. 1983, 7 cf, 2 5; idem, 28. VI. 1983, I 5; 20 km W. Gaziantep
(1000 m), st. 1 58, 30. V. 1984, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ,

1 £.

Prov. Malatya : 32-35 km NE. Gölbaji (1200-1400 m),st. 217, 30. V. 1985, leg. H. van Oorschot
& H. van den Brink, coll. ITZ, 3 cf 3-4 km N. Darende (1200 m), 3. VII. 1983, leg. et coll.

G. Hesselbarth, 1 Gürün-Darende(1500m),6.VII.1980, leg. et coll. G. Hesselbarth.
1

Prov. Gümüjhane
:
£imen dagl., N. Yeniyol (1700-1800 m), 21. VII. 1978, leg. et coll. G.

Hesselbarth,
1 y.

Prov. Erzincan : 5 km N. Yalnizbag( 1450 m), st. 464, 9- 13. VI. 1988, leg. H. & Th. van Oorschot,
H. van den Brink & H. Wiering, coll. ITZ,

1 5; 8 km N. Erzincan, Rd. Erzincan-Cayirli

(1750 m), st. 465, 10.VI.1988, leg. H. & Th. van Oorschot, H. van den Brink & H.
Wiering, coll. ITZ, 1 cf.

Prov. Sivas : Gökpinar S. Gürün ( 1500 m), 9. VII. 1982, leg. et coll. G. Hesselbarth,
1 5; idem,

14. VII. 1982, 1 cf idem, 2. VII. 1983, 1 cf; Env. Gökpinar, 10 km S. Gürün (1500-1700 m),

st. 91, 15-29. VI. 1983, leg. B. van Oorchot, coll. ITZ, 4 cf, 2 9.

Prov. Corum : vic. Bogazkale (ca. 1200 m), 5. VII. 1976, leg. et coll. G. Hesselbarth, 1 cf 1 q.
Prov. Ankara : vic. Kizilcahaman (ca. 1000 m), 7. VI. 1971, leg. et coll. G. Hesselbarth, 1 cf.

Prov. Nigde : Uluki$la Pass (1400 m), 25. VI. 1977, leg. et coll. G. Hesselbarth, 1 cf

Prov. Konya : Hills SE. Ivriz, 20 km SE. Eregli (1500-2100 m), st. 272, 22-23. VII. 1985, leg. B.

van Oorschot & W.O. De Prins, coll. ITZ, 2 cf

Prov. Antalya : Irmesan Ge?idi, 12 km N. Akseki ( 1 500- 1900 m), 24-27. VII. 1981 , leg. H. Coene,
J. Lucas & B. van Oorschot, coll. ITZ, I cf 1 g; Geyik Dagh, 30 km NE. Gündogmus
(2000 m), 23. VII. 1978, leg. B. van Oorschot, coll. ITZ, I Gündogmus, 26. VII. 1977,
leg. B. van Oorschot, coll. ITZ,

1 5.

Redescription of Satyrium ledereri ledereri (BOISDUVAL, 1848)
Rather surprisingly there doesn’t seem to exist any detailed description of

S. ledereri ledereri (Boisduval, 1848) in literature. Boisduval describcd
this taxon from specimens originating from the foothills of the Caucasus. The
3 available specimens originating from Russian Armenia are considered to be
representative of this taxon and the following redescription is based on these
specimens (see also figs. 1 and 3).
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Map 1 - Localities from where material of S. ledereri was examined for the present study (East

Armenia not included)

A) External characters

Male. Forewing length (from base to the apex, without fringes) 16,0 mm;
16,6 mm; 16,8 mm; average : 16,47 mm.
Upperside forewing groundcolour brown, basal area lighter brown, with

small dark brown discoidal spot; no androconial spot; outer margin more or

less regularly convex, hooking inwards from v5 to the apex; fringes brown
basally, white distally.

Upperside hindwing groundcolour as on upperside forewing, basal half

lighter brown, as on forewing, with 2 small dark brown discoidal spots;

submarginal lunules in anal lobe in sl-s3 clearly marked, orange, contiguous

or fused into a band sometimes distally bordered by dark brown scales,

darker than groundcolour; fringes as on forewing upperside; prominent

brown tail at v2 with a white tip and white scales on side of anal lobe, as a

continuation of the fringes (latter feature not in specimen ïllustrated on fig. 1

,

that probably lost some scales).

Underside forewing groundcolour warm light greyish brown, with 2 white-

ringed blackish brown discoidal spots and a complete row of 7(8) blackish

brown postdiscal spots, distally bordered white, doubled by a submarginal

row of 6 spots; the 2 postdiscal and 2 submarginal spots in sla-slb being in

fact single spots split up by vl; vestigial blue basal suffusion; fringes browm
basally (darker than groundcolour, same colour as on upperside, forming a

marginal stripe), white distally.

Underside hindwing groundcolour as on underside forewing, with 2 white-

ringed blackish brown to black discoidal spots and a complete row of 7 white-

ringed blackish brown to black postdiscal spots in slb-s5, the white scales

conspicuously extending distally; 2 additional such spots in s6-s7 displaced

basally as compared to the postdiscal series and lying parallel to the discoidal
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spots; blue basal suffusion better developed than on forewing and extending

somewhat along the inner margin; 7 orange submarginal lunules in slb-s6,

sometimes a vestigial one in s7, all bordered blackish brown or black basally

and distally; small white border along outer margin and white scales along

black basal border of submarginal lunules; fringes as on underside forewing.

Antennae brown, white-ringed; antennal club uniformly brown.

Palpi above white basally, blackish brown distally, white tip; underside

entirely white.

Female. No Armenian material available. Turkish material of S. ledereri

suggests only a negligible sexual dimorphism: female slightly larger than

male, upperside hindwing with even more developed orange submarginal

lunules often forming a band (figs. 2 and 6).

B) Genitalia

For the naming of the various structures of the male and female genitalia I

follow Klots (1970) and HIGGINS (1975). The description of the male

genitalia is based on the labelled Russian Armenian specimen also illustrated

on Figs. 1 and 3. As no female specimen was available from there the

description of the female genitalia is based on 2 Turkish specimens (Prov.

Sivas and Antalya).

Male. - Genitalia very similar to those of Satyrium i/icis (Esper, 1779), S.

esculi (Hübner, [1804]), S. acaciae (Fabricius, 1787), S. spini (Denis &
SCHIFFERMÜLLER, 1775) and S. w-album (KNOCH, 1782), clearly showing the

position of S. ledereri among the genus Satyrium SCUDDER, 1876 (compare

figures in present work to figs. 129 and 133 in HIGGINS 1975: 109-1 12 and to

Nekrutenko 1985: 108-111) : short and wide, about 1,3 times as long as

wide, thus resembling S. acaciae-, valves small and narrow, much like those of

S. w-album
,
distally divergent, terminal section very slender; labides not very

close together; falces oblique, curved and moderately long, much like S.

w-album\ penis slender, distally with 2 sclerotized terminal cornuti of about

equal length and a third sclerotized ventral terminal cornutus (the «ventral

serrated keel» of Clench 1979), resembling in this respect S. i/ieis, S. acaciae,

S. spini and S. w-album (fig. 13).

Female. - Genitalia very similar to those of S. spini, S. w-album and 5
1

.

acaciae , as illustrated in Nekrutenko (l.c.): 108-111 (but drawn in ventral

projection and not laterally as in NEKRUTENKO l.c.)
:

papillae anales

moderately long, slender; apophyses posteriores filiform, about 1,8 times as

long as papillae anales; ductus bursae moderately long, wide, broadening

distally and there as broad as the corpus bursae (cervix bursae); corpus bursae

about as long as ductus bursae and cervix bursae together, no appendix
bursae; two short sclerotized signae (figs. 19 and 20).

For comparison purposes the male and female genitalia of S. hyrcanica cyri

(Nekrutenko, 1978) are shown here (figs. 14 and 22, see also Nekrutenko
1978). I hey are identical to those of S. ledereri ledereri.
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Geographical variation of S. ledereri ledereri in Turkey
Examination of the available Turkish material mentioned above suggests

some minor geographical variation between populations from several
provinces as compared to each other and to Russian Armenian material.
owever, none of these differential characters appear to be constant.
heretore all Turkish populations that are known can be ascribed to S.

ledereri ledereri.

Most Turkish specimens are smaller than the 3 available males of Russian
Armenian origin, their groundcolour often being darker, becoming dark
brown especially in material from Prov. Hakkari, Van, Malatya, Erzincan
and Sivas, making the dark brown discoidal spots hardly visible or even
absent (figs. 5 and 6). The orange submarginal lunules on upperside hindwing
are variably expressed; they are always well-developed in specimens from
Prov Hakkari, Urfa, Malatya (fig. 5), Gümü§hane, Ankara, Nigde and
Antalya (fig. 2) and mostly so in specimens from Prov. Gaziantep and Sivas
(fig. 6); they are less developed in specimens from Prov. Corum and Konya;
when the orange lunules are vestigial or absent the distal dark brown scales
are always present. The tails at v2 on hindwing are well-developed in all
available specimens from Prov. Hakkari, Van, Gümü

§
hane, Erzincan,

Corum, Nigde and Konya and in all specimens but one (tailless) from the
samples from Prov. Malatya (fig. 5) and Sivas (fig. 6). Tails are, to the
contrary, entirely absent in all available specimens from Prov. Gaziantep,
Ankara and Antalya (figs. 2 and 4) and in 16 out of the 18 specimens from
prov. Urfa.

The ground colour of the underside is quite variable: light brownish grey in
specimens from Prov. Urfa, but usually of a darker, colder and more greyish
brown than in the Russian Armenian specimens. Mostly there is a reduction
in number of the submarginal spots on underside forewing, usually only 3 to
5 : all spots on the underside are black instead of blackish brown. The blue
basal suffusion is usually vestigial or even totally absent. The submarginal
lunules in slb-s6(s7) are usually orange-red or bright orange (Prov. Hakkari,
Malatya, Erzincan, Sivas, Ankara, Antalya) (fig. 4) to light orange-yellow
(Prov. Gaziantep and Giimü§hane).

The genitalia are as in Russian Armenian 5. ledereri ledereri and 5.
h\i canica cyi

i

. terminal section of valve broader in male specimen from Prov.
Antalya (figs. 15 and 16).

The status of Satyrium ledereri nazeri (Larsen, 1974)
Satyrium ledereri nazeri (Larsen, 1974) was described from specimens

collected on the Jabal Kesrouan (1600 m) and on the Cedar Mountain (2200
m) in the Lebanon. Unfortunately I have not been able tö examnie any
specimen of this subspecies. The paper containing the original description
(Larsen 1974a) gives only a poor photograph and therefore we must use the
text of the original description and the good photographs on plate 144 in
Larsen ( 1974b). Thestudy of Turkish material has revealed that at least 5 out



of the 8 characters used by Larsen to separate nazeri from nominotypical

ledereri are irrelevant as they also fall within the normal range of variation of

Turkish ledereri :

-the size (forewing length 15-16 mm in nazeri) is quite normal : for the

examined Turkish material I found values between 12,9 and 16,0 mm.
-submarginal spots on underside forewing (2-4 in nazeri) : Turkish specimens

have between 3 and 6 such spots, 3-4 spots being the commonest condition.

-2 discoidal spots on underside lacking or vestigial, especially on forewings :

in one single specimen from Prov. Malatya the discoidal spots on underside

forewing are lacking; often there is just one discoidal spot (the upper one)

on underside forewing in specimens from e.g. Prov. Urfa, but all Asiatic

specimens examined by me have 2 discoidal spots on underside hindwing.

-orange submarginal lunules on underside hindwing smaller than in nomino-
typical ledereri : I found as small lunules at least in material from Prov.

Urfa and Gaziantep.

-nazeri has no tails at v2 on the hindwings : the presence or absence of tails is

a variable feature, there being entire Turkish populations with or without

tails or presenting both conditions (see also discussion above).

There remain 3 characters mentioned by Larsen that allow us to maintain

S. ledereri nazeri as a valid subspecies on present evidence :

-the reduction of the number of postdiscal spots on underside forewing (4-5

instead of 6-7 in S. ledereri ledereri).

-total number of black spots (including the 2 discoidal spots) on underside

hindwing 7-9 instead of 1 1 in S. ledereri ledereri).

-blue basal suffusion more extensive than in S. ledereri ledereri.

One possible additional character, as far as we can judge from the

photograph in Larsen (1974b) is the groundcolour of the underside of the

wings being light grey, much lighter than in any specimen examined by me.

None of these showed fulvous markings on upperside forewing like the female

paratype of S. ledereri nazeri shown on plate 144 in Larsen (l.c.).

A new subspecies of Satyrium ledereri from the Greek island of Sómos
During one of my visits to the Greek islands I came across a colony of

Satyrium ledereri on one of the mountains of the island of S&mos, some 450

km to the west of the westernmost known Turkish population (Irmesan

Ge?idi, Prov. Antalya). 50 specimens were collected : this material differs

clearly and constantly from all studied Turkish (and Russian Armenian)

material and is described here as a new subspecies (see also figs. 7-12) :

Satyrium ledereri christianae n. ssp.

A) External characters

Male. - Forewing length (from base to the apex, without fringes) : 13,0-15,1

mm; average of 42 specimens : 14,14 mm.
Upperside forewing groundcolour dark brownish grey, darker and much

greyer than in any other known population of S. ledereri, with afaint lilac gloss
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all over the wing; no discoidal spot nor androconial spot; basal area only

slightly pa/er; outer margin straight or only slightly convex, hooking distinctly

inwards onlyfrom v6 to apex, giving theforewing a more elongated andpointed
appearance, thus differing from most Turkish and all Russian Armenian
specimens; fringes dark brownish grey basally, white distally.

Upperside hindwing groundeolour as on uppersideforewing, also with afaint

lilac gloss all over the wing; no discoidal spot; basal area only slightly paler;

submarginal lunules in anal lobe in sl-s3 completely absent or only very weak
tracés of them (fig. 7), only 4 specimens (9,5%) showing a little development of
these lunules, which are of a paler beige-orange colour instead of orange in S.

ledereri ledereri (fig. 1 1); never a tail at v2; fringes dark brownish grey basally,

white distally.

Underside forewing groundeolour a cold brownish grey, much darker and
much greyer than in any other examined population of S. ledereri', upper

discoidal spot always better developed than the other one; always 4

submarginal spots (3 in one single specimen), sometimes very faint; all spots

black, position and bordering with white scales as in S. ledereri ledereri, green-

b/ue basal suffusion negligible; fringes as in S. ledereri ledereri, but basally of

a dark brownish grey colour (darker than groundeolour, same colour as

upperside, forming a marginal stripe), white distally.

Underside hindwing groundeolour as on underside forewing; spots always

black, for the rest the spotting pattern is as in 5. ledereri ledereri (fig. 9), one

additional postdiscal spot in sl in one single specimen (fig. 12); green-blue

basal suffusion usually better developed than in S. ledereri ledereri, extending

along the inner margin; submarginal lunules positioned as in 5. ledereri ledereri,

but colour pale yellow (usually) to bright sulfur yellow (in some specimens);

fringes as on underside forewing.

Antennae dark brownish grey, white-ringed; antennal club uniformly dark

brownish grey.

Palpi above white basally, blackish grey distally, white tip; underside

entirely white.

Female. - Slightly larger than male; forewing length (from the base to the

apex (without fringes) : 14,0-15,5 mm; average of 8 specimens : 14,94 mm;
outer margin of forewings slightly more convex than in male; submarginal

lunules on upperside hindwing better developed than in male : only tracés in 2

specimens, better visible in 6 specimens and of a beige-orange colour; in all

other features identical to the male (figs. 8 and 10).

Variation in both sexes : individual variation is slight, only affecting

somewhat the extension of the submarginal lunules on upperside hindwing

and the intensity of the yellow colour of the submarginal lunules on underside

hindwing.

Note. One single female S. ledereri ledereri from Prov. Erzincan (Turkey)

has exactly the same groundeolour as S. ledereri christianae on the upperside

and underside of the wings; however on the upperside the characteristic faint

lilac gloss, typical for christianae, is lacking, it has a clearly convex outer



margin of the forewings and the submarginal lunules on underside hindwings

are bright orange-red.

B) Genitaiia

The male and female genitalia of S. ledereri christianae are identical to

those of S. ledereri ledereri and S. hyrcanica cyr/(figs. 17, 18 and 21; see also

fig. 16 for comparison).

C) Types

Holotype male (figs. 7 and 9) : «Mt. Karvoüni (Samos, Griekenland) (1150

m)/l 1. VI. 1988/leg. Alain OLIVIER» (Mt. Karvouni, Samos, Greece, 1 150 m,

1 1 June 1988, leg. Alain Olivier), deposited in the Instituut voor Taxonomi-
sche Zoölogie (Zoölogisch Museum) Amsterdam.

Paratypes : 41 males, 8 females; all same locality as holotype, but collected

on 1 1 and 13. VI. 1988, deposited in the following collections : 9 cf, 2 5 in coll.

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) Amsterdam;
19 (/, 6 9 in coll. A. Olivier (Antwerpen); single males in coll. W.O. De Prins

(Antwerpen), D. van DER POORTEN (Antwerpen), J. DlLS (Hoevenen,

Belgium), F. COENEN (Brussels), J. HuiSENGA (Amsterdam), T. GARREVOET
(Antwerpen), J.G. COUTSIS (Athens), G. HESSELBARTH (Diepholz, B.R.D.),

Dr. P. S. Wagener (Bocholt, Westf., B.R.D.), Vlaamse Vereniging voor

Entomologie (V.V.E.) (Antwerpen), Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen (K.B.I.N.) (Brussels), Rijksmuseum van Natuurlijke

Historie Leiden (R.M.N.H.), British Museum (Natural History) (London).

D) Derivation of the name
I name this new subspecies after my wife Christiane, to whom this paper is

also dedicated.

E) Distribution and habitat

Only known from Mt. Karvouni (Ambelos Óri) (1 150 m) on the island of

Samos (Greece), facing the Turkish province of Aydin. It was collected on 1

1

and 13 June 1988. Most specimens were very fresh.

The biotope is a windswept rocky treeless mountain top with stands of a

white-flowered leguminose (Astragalus sp. ?) that was often inspected by

specimens of S
1

. ledereri christianae and that could be its foodplant. Most
specimens, however, were observed while sitting on very small purple-

flowered plants growing only less than 5 cm above the ground, from which
they were sipping nectar. All specimens were observed in an area of only

about 50 m x 20 m. No specimens were found anywhere else or lower down
despite careful investigation : this makes the possibility of hilltopping

behaviour being involved unlikely to my opinion. The other butterfly species

observed at the same spot were the following : Thymelicus sylvestris (PODA,
1761), Erynnis marloyi (BoiSDUVAL, 1834), Carcharodus orientalis

Reverdin, 1913, Papilio machaon LiNNAEUS, 1758, Gonepteryx cleopatra

(LiNNAEUS, 1767), Aporia crataegi (LiNNAEUS, 1758), Pieris brassicae

(LiNNAEUS, 1758), Satyrium ilicis (Esper, 1779), Lycaena phlaeas(L\>WAEUS,

1761), Aricia agestis (Denis & SCHIFFERMÜLLER , 1775), Polyommatus

10



thersites (CANTENER, 1834), Melitaea trivia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER,
1775), Hipparchia syriaca (STAUDINGER, 1871), Hipparchia mersina
(STAUDINGER, 1871), Pseudoehazara anthelea (HÜBNER, [1824]), Maniola
telmessia (ZELLER, 1847) and Lasiommata megera (LiNNAEUS, 1767).

F) Geographic history

62 butterfly species (Hesperioidea and Papilionoidea) are presently known
to occur on the island of Samos (ASSELBERGS 1978; Gaskin & LiTTLER 1986;

Olivier 1987 and largely unpublished data to appear in a forthcoming paper

by Olivier, Garrevoet, van der Poorten & Dils).

The 6 1 butterfly species other than S. ledereri on Samos do not seem to have

evolved any population here that differs enough from populations on the

nearby Turkish mainland to deserve a subspecific name, if different at all.

Samos lies very close to the Turkish coast (less than 2,5 km at its nearest

point), moreover it became only isolated from the Turkish mainland earliest

during the Flandrian transgression (less than 72.000 years B.P. and maybe
only 20.000 years ago - or even less - like many of the Greek islands along the

Turkish coast and, for example, Hios (PFANNENSTIEL 195 1; Dermitzakis &
Sondaar 1979; see also Olivier 1988).

Most of the butterfly species on Sómos are widespread and do occur in - or

are even restricted to - the lower mediterranean zone (until 500 m above sea

level) and many of them have opportunities for (occasional) gene flow with

conspecific populations on the adjacent Turkish mainland.

No populations of S. ledereri have been recorded so far between Samos and

Irmesan Gegidi (Prov. Antalya, Turkey), both localities lying some 450 km
apart. This lack of records between both places could very well be due

rather to undercollecting than to real absence of ledereri and there are several

mountains of more than 1000 m high that could house colonies of ledereri

lying already in the Turkish province of Aydin, one of these mountains being

less than 50 km to the east of Mt. Karvoüni.

5". ledereri must have reached Samos during a westwards expansion from
the Taurus Mts.: however, as just stated, we do not know if (relict)

populations actually remain in SW. Turkey. It is also not possible to date

more or less precisely the time of arrival of S. ledereri on Samos, that was

probably still part of the Turkish mainland then. The clear differences in

phenotype between S. ledereri christianae as compared to S. ledereri ledereri

are not necessarily due to a long period of isolation, but can be the result of

rapid genetic drift or bottlenecking of the population, whether or not

combined with selective environmental pressure. The future discovery of 5.

ledereri in SW. Turkey, beginning with the province of Aydin, in order to look

how differentiated those populations - if existing - are from christianae on

Samos, could throw more light on the subject matter.

Obviously the single presently known population of S. ledereri christianae

is very vulnerable and the slightest alteration of its biotope (through grazing

by goats for example, that do occur all over the Ambelos Ori), as well as the



fig. 1 - Satyrium lederen ledereri (Boisduval,

1848) d*, <<Ost Armen.» [E. Armenia, U.S.S.R.]

1887, coll. ITZ

fig. 2 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduval,

1848) £, Geyik Dagh, 30 km NE. of Gündog-
mus (Prov. Antalya, Turkey) (2000 m) 23. VII.

1978, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ

fig. 3 - as fig. 1 (underside) fig. 4 - as fig. 2 (underside)

fig. 5 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduval,

1848) cf, 32-35 km NE. of Gölba$i (Prov. Mala-

tya, Turkey) ( 1200-1400 m),st. 21 7, 30. V. 1985,

leg. H. van Oorschot & H. vanden Brink, in

coll. ITZ

12

fig. 6 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduval,

1848) 5 , Gökpinar, S. Gürün (Prov. Sivas,

Turkey) (1500 m) 9. Vil. 1982, leg. et coll. G.

Hesselbarth

(all specimens twice natural size)



I

fig. 7 - Satyrium ledereri christianae n. ssp. cf,

HOLOTYPE, Mt. Karvouni (Samos, Greece)

(1 150 m) 1 1. VI. 1988, leg. A. Olivier, in coll.

ITZ

fig. 8 - Satyrium ledereri christianae n. ssp. <j>,

PARATYPE, Mt. Karvouni (Sémos, Greece)

(1 150 m) 13. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier

fig. 9 - as fig. 7 (underside) fig. 10 - as fig. 8 (underside)

fig. 1 1 - Satyrium ledereri christianae n. ssp. fig. 12. - as fig. 1 1 (underside)

PARATYPE, Mt. Karvouni (Samos, Greece)

(1150 m) 11. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier

(all specimens twice natural size) 13



(figs. 13-22 on same scale)

fig. \3 - Satyrium ledereri ledereri (Bo\sduval, fig. 14 - Satyrium hyreanica cyri (Nekruten-
1848) cf, «Ost. Armen.» [E. Armenia,U.S.S.R.] ko, 1978) cf, Apsheron CA PAG CHYZY
1887, coll. ITZ, gen. 2748 [W.O. De Prins] (Caucasus, U.S.S.R.) (500 m) 1 1. VI. 1987, leg.

Y.P. Nekrutenko, in coll. ITZ, gen. 2756
[W.O. De Prins]

fig. 15 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduval,

1848) o? env. Gökpinar, 10 km S. Giiriin

(Prov. Sivas, Turkey) (1500-1700 m), st. 91,

15-29. VI. 1983, leg. B. van Oorschot, in coll.

ITZ, gen. 2749 [W.O. De Prins]

fig. 16 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduv ai .

1848) cf, Irmesan Gegidi. 12 km N \kseki

(Prov. Antalya, Turkey) ( 1 500-1900 m) 24-27.

VII. 1981, leg. H. Coene , .1. Lucas & B. van
Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2750 [W.O. Di

Prins]
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fig. 17 - Satyrium ledereri christianae n. ssp. < f.

PARATYPE, Mt. Karvouni (Samos, Greece)

(1150 m) 11. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier,

gen. 2751 [W.O. De Prins]

fig. 18 - Satyrium ledereri christianae n. ssp. cf,

PARATYPE, Mt. Karvouni (Samos, Greece)

(1150 m) 11. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier,

gen. 2752 [W.O. De Prins]

fig. 19 - Satyrium ledereri ledereri (Boisduval, 1848) $>, env. Gökpinar. 10 km S. Gürün (Prov.

Sivas, Turkey) (1500-1700 m), st. 91, 1 5-29. VI. 1983, leg. B. van Oorschot, in coll. 1TZ.

gen. 2753 [W.O. De Prins]
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fig. 20 - Salyrium ledereri lederen (Boisduval, 1848) Gündoj|mus (Prov. Antalya, Turkey)

26. VII. 1977, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2754 [W.O. De Prins]

fig. 21 - Salyrium lederen ehristianaen. ssp. y, PARATYPE, Mt. Karvoüni (Samos, Greece) ( 1 150
m) 11. VI. 1988, leg. et coll. A. Oi.ivier, gen. 2755

[
W.O. De Prins]
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fig. 22 - Satyrium hvrcanica cyri (Nekrutenko, 1 978) 5 ,
Apsheron CA PAG CHYZY (Caucasus,

U.S.S.R.) (500 m) 1 1. VI. 1987, leg. Y.P. Nekrutenko, in coll. ITZ, gen. 2757 [W.O. De Prins]

excesses of possible collectors without scrupules could cause its extinction.

It is to be hoped that any future collector who might find the present, or any

other presently unknown, population of this tiny butterfly on Samos will take

his (her) responsability towards its conservation.
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Au sujet du statut taxonomique d'Euchloe belemia moslemi SEYER,
1988 (Lepidoptera : Pieridae)

F. Coenen & A. Olivier

Samenvatting. Over de taxonomische status van Euchloe belemia moslemi Seyer,

1988 (Lepidoptera : Pieridae)

De auteurs herleiden de status van Euchloe belemia moslemi Seyer, 1988 tot synoniem van
E. belemia belemia (Esper, 1799), zich baserend op het feit dat er geen konstante
verschillen zijn tussen beide taxa. De geografische verspreiding van E. belemia is praktisch

kontinu van het Iberisch Schiereiland doorheen Noord-Afrika tot Baluchistan.

Abstract. On the taxonomie status of Euchloe belemia moslemi Seyer, 1988 (Lepido-

ptera : Pieridae)

The authors place Euchloe belemia moslemi Seyer, 1988 in synonymy with E. belemia

belemia (Esper, 1799), based on the fact that there are no constant differences between
both taxa. Furthermore, the geographical distribution of E. belemia is almost continuous
from the Iberian Peninsula through N. Africa to Baluchistan.

Mots-clés : Euchloe - belemia - moslemi.

Coenen, F. : Hoogveldlaan 20, B-1080 Brussel.

Olivier, A. : Luitenant Lippenslaan 43, bus 14, B-2200 Antwerpen.

1. Introduction

Une nouvelle sous-espèce d 'Euchloe a été décrite dans la revue Linneana

belgica, en 1’occurrence Euchloe belemia moslemi SEYER, 1988, d’après une
petite série d’exemplaires provenant des environs de Kirkuk (±240 km au N.

de Bagdad, Iraq).

2. Arguments présentés par Bauteur aux fins de justifier la description

de ce taxon

A. La fig. 1 de 1 ’article de SEYER (1988) est destinée a démontrer la

différence entre des exemplaires de seconde génération d’Euchloe belemia du

Maroc et d’Euchloe belemia moslemi.

B. L’aspect des imagos des première et seconde générations est sensible-

ment identique chez la sous-espèce nominale, avec une différence de taille

négligeable entre les deux générations. Chez E. belemia moslemi , en revanche,

les différences de taille et d’aspect sont trés tranchées.

C. La tache apicale de 1’aile antérieure s’étend vers Barrière, le long du bord

externe, jusque dans Bespace 2, élément distinctif surtout chez les exemplaires

de seconde génération. Chez cette dernière, la tache apicale se présente

comme une large bande marginale d’un gris trés foncé, se rétrécissant

progressivement vers Barrière en englobant Bensemble ou du moins la

majeure partie du bord de Bespace 2. La suffusion grisatre bordant Bintérieur

de la tache apicale, ainsi que la nette réduction des taches blanches au sein de

celle-ci accentuent davantage encore sa surface.

D. La disjonction de 1’aire de distribution géographique :

a) a Bouest : Afrique du Nord, sud-ouest de BEurope, Hes Canaries

b) a Best : Arabie oriëntale, probablement jusqu’aux frontières du

Pakistan.

Phegea 17 (1) : 19-25(1 januari 1989) 19



SEYER ajoute toutefois «ne posséder aucun exemplaire de Turquie, de

Syrië, du Liban, ni d’Israël, dont les populations se rattacheraient a la sous-

espèce nominale. La large bande montagneuse et désertique (déserts d’Arabie

et de Syrië) serait une barrière infranchissable.»

3. Discussion

II nous est possible de réfuter point par point tous les arguments précités.

A. Le spécimen de gauche de la fig. 1 de Partiele de SEYER n’étant pas un

exemplaire d 'Euchloe belemia mais bien Euchloe crameri (BUTLER, 1869), il

est évident que la différence est spectaculaire!

B. L’aspect des imagos de le et de 2e génération est clairement différent au

travers de toute 1’aire de répartition d 'E. belemia. Les planches 1 et 2 du

présent article montrent une série d’exemplaires typiques d 'E. belemia

provenant d’Espagne (le locus typicus de belemia étant Belém, péninsule

ibérique). La colonne de gauche représente trois males et deux femelles de le

génération, celle de droite figurant trois males et deux femelles de 2e

génération. II est a noter que les différences entre les deux générations sont

nettes tant par Phabitus (dessin du dessous des ailes postérieures, cf. pl. 2) que

par la taille (cf. tableau n° 1); voir également HiGGlNS & RiLEY 1984,

Manley & Allcard 1970, Gómez-Bustillo & Fernandez-Rubio 1984.

C. L’extension de la tache apicale de 1’aile antérieure décrite par SEYER
(l.c.) chez E. belemia moslemi se retrouve également chez nos exemplaires

espagnols, par exemple la femelle du bas, a droite (pl. 1). La réduction des

taches blanches dans Pespace apical est également présente chez quelques-uns

des exemplaires illustrés planche 1.

D. L’aire de répartition d’£. belemia apparaït comme quasi-continue entre

la péninsule ibérique et le Baloutchistan, des populations vraiment isolées ne

se trouvant qu’aux iles Canaries (E. belemia hesperidum ROTHSCHILD, 1913),

en Ethiopië (E. belemia abyssinica RiLEY, 1928) et au Yémen (ssp. nominale).

Dans la littérature cette espèce est mentionnée des régions suivantes :

-lies Canaries (Leestmans 1975, etc.)

-Une grande partie de la péninsule ibérique (Manley & Allcard l.c.;

Gómez-Bustillo & Fernandez-Rubio l.c.; Higgins & Riley l.c.,

etc.)

-Maroc (RUNGS 1981, etc.)

-Algérie (OberthÜR 1914; Devarenne 1981, etc.)

-Tunisie (CHNÉOUR 1954, etc.)

-Lybie (Turati 1924; Rocci 1934, etc.)

-Egypte (Wiltshire 1948-1949). D’après Larsen (1987) «les mentions
d 'Euchloe belemia d’Egypte devraient être traitées avec prudence, bien

que Pespèce pourrait se trouver dans la zone littorale de Basse-Egypte.»

-Israël (Röber 1907; Benjamini 1983, etc.)

-Jordanië (Larsen & Nakamura 1983)

-Liban (Larsen 1974, etc.)

-Syrië (HasselbACH 1985)
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-Turquie méridionale (Staudinger 1879; LEESTMANS et al. 1986; HESSEL-

BARTH, VAN OORSCHOT & WAGENER in prep.)

-Iraq (Wiltshire 1957; Seyer 1988)

-Iran (Eckweiler & Hofmann 1980)

-Pakistan Occidental (Evans 1932)

-Oman (Larsen & Larsen 1980; Larsen 1983, etc.)

-Arabie Saoudite (Pittaway 1979, 1981; Hofmann & DiETZ 1984)

-Koweit (Al-Houty 1983; Larsen 1983)

-Yémen (Larsen 1982, 1983)

Tableau 1

le génération (cf. PI. 1 et 2, colonnes de gauche)

cf 5-10 km E. Marbella 19,6 mm Moyenne cf

:

20,63 mm
(Prov. Malaga, Espagne) 100 m
18-19.IV.1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

cf 5 km W. Albunol 21,1 mm
(Prov. Granada, Espagne) 350 m
16-17.IV. 1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

cf idem 21,2 mm

(j> Aranjuez 18,8 mm Moyenne
^

: 19,85 mm
(Prov. Madrid)

11. IV. 1982

leg. F. Coenen

<j)
0-10 km E. El Alquian 20,9 mm
(Prov. Almeria) 20 m
14-16.IV.1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

2e génération (cf. PI. 1 et 2, colonnes de droite)

cf 5 km W. Albunol 21,4 mm Moyenne cf: 22,00 mm
(Prov. Granada, Espagne) 350 m
16-17.IV. 1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

cf 5-10 km E. Marbella 22,3 mm
(Prov. Malaga, Espagne) 100 m
18-19.IV.1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

cf idem 22,3 mm

j
15 km S. Mula - Siërra de Espuna22,9 mm Moyenne

^
: 23,00 mm

(Prov. Murcia - Espagne) 700 m
13-14.IV. 1987

leg. F. Coenen & W. De Prins

j 5 km N. Ojén 23,1 mm
(Prov. Malaga, Espagne) 500 m
19.IV. 1987

leg. F. Coenen & W. De Prins
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-Ethiopië (Riley 1928; Larsen 1983)

-Somalië (Nakamura 1979)

L’espèce reste donc a présent seulement inconnue du Sinaï (Nakamura &
Benjamini 1973; Benyamini 1984).

Les populations de la partie oriëntale de 1’aire de répartition d 'E. belemia

ont souvent été attribuées a E. belemia palaestinensis RÖber, 1907, mais elles

n’offrent pas de caractéristiques constantes permettant de la distinguer de la

sous-espèce nominale (cf. Larsen 1983: discussion a ce sujet).

4.

Conclusion

La population d'Euchloe belemia décrite par SEYER (1988) ne justifiant en

aucune fagon 1’attribution d’un nom subspécifique propre et ce pour les

motifs susmentionnés, son statut taxonomique devient donc :

Anthocharis belemia Esper, 1799, Schmett. Abb. Beschr. 10

= Euchloe belemia moslemi SEYER, 1988, Linn.belg. 11 : 329-332, n. syn.

5.

Remerciements
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6. Postscriptum

Le premier auteur tient a signaler que Partiele dont il est fait mention fut

publié sans que la direction de Linneana belgica ne lui en ait soumis le projet.

D’autre part, une réaction immédiate de mise en synonymie ayant été intentée

et diplomatiquement remise par ladite direction, le premier auteur donne ici

sa démission de membre du comité de rédaction de Linneana belgica.
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Korte mededeling

Een vondst van Drasterius bimaculatus Rossi te Anderlecht (Coleoptera : Elateridae)

Op 21.11.1988 zat bij mij thuis op het keukengordijn een klein kevertje. Een potje was vlug

gevonden. Met een loep herkende ik het insekt onmiddellijk als een soort kniptor. Dit verbaasde

me ten zeerste omdat kniptorren geen voorraadinsekten zijn.

Wegens zijn typische tekening op de dekschilden was de kever

gemakkelijk te determineren als Drasterius bimaculatus Rossi

(fig. 1). Zijn lengte was 4,5 mm. Volgens Lohse (1979 : 140) is

deze soort zeer variabel, niet alleen van grootte (4 - 5,5 mm),

maar ook de rosbruine vlek vooraan op de dekschilden kan sterk

naar achter uitdeinen of gereduceerd zijn tot een klein vlekje,

ja zelfs geheel wegvallen (fig. 2).

D. bimaculatus wordt niet vermeld uit Nederland en het

omliggende gebied (Brakman 1966). De soort komt verspreid

voor van West-Azië tot in het Middellandse-Zeegebied. Van
daar dringt de kever soms door tot in enkele gebieden van

zuidelijk Midden-Europa : in Tsjechoslowakije en Oostenrijk

kan hij plaatselijk wel eens gewoon zijn; elders betreft het sterk

verspreide vangsten van solitaire eksemplaren. Ten noorden van

de Alpen is D. bimaculatus onbekend (Lohse 1979 : 140).

In verband met de levenswijze vermeldt Lohse (l.c.) dat de

larven zich ontwikkelen in zandstreken, vooral in de nabijheid

van het water. Daar voeden ze zich met rottend plantenmate-

riaal. Het imago wordt aangetroffen van het voorjaar tot in de herfst onder stenen, rottende

stoffen, plantenrozetten of gewoon vrij rondlopend in de zonneschijn.

Figuur 2 : Drasterius bimaculatus Rossi, variaties in het vlekkenpatroon van de dekschilden (naar

G.H. Lohse 1979).

D. bimaculatus uit Anderlecht kan alleen maar een adventief zijn. In de periode van de vondst

kocht mijn vrouw geregeld zakjes voorverpakte sinaasappelen uit Spanje. Daarom denk ik dat

het kevertje als verstekeling meekwam met een lading Spaans fruit.
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Figuur 1 : Drasterius bima-

culatus Rossi, Anderlecht,

21.11.1988.
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De Aosta-vallei : een paradijs voor lepidopterologen, addendum 2

(Lepidoptera) *

Marcel Faquaet

A. Dagvlinders

In 1987 trok ik een tweede keer naar de Aosta-vallei en wel van 4 tot en met
17 augustus. De weersomstandigheden waren prima : de eerste week warm,
slechts op 7 augustus enkele regenbuien, de tweede week heet. Hieronder
volgen alleen de soorten welke ik nog niet eerder observeerde in de Aosta-
vallei (zie Faquaet 1987, 1988).

Nieuw bezochte biotopen

1. Jovengan : Voorbij het «Chalet du Tronchey» liggen op ca. 2000 m
hoogte de eerste natte biotopen boven de boomgrens. Via de wandelweg naast

het bergbeekje en de alpenboerderijen Ruines en Sorusse komt men
gemakkelijk tot een hoogte van ca. 2500 m.

2. Mont Forclaz : De wandelweg naar de «Colle di Finestra» leidt naar de

boomgrens op ca. 2100 m hoogte. Vanaf hier liggen prachtige biotopen.

Ongeveer een kilometer verder, achter de alpenboerderij Montagna Forclaz

volgde ik de wandelweg naast het bergbeekje, doorheen hoogveen en steen-

lawines tot aan de voet van de gletsjers Ivergnan en Giasson, ca. 2700 m. Op
de biotopen onder de 2400 m vlogen veel soorten dagvlinders, daarboven

ontbraken zelfs de Erebia-soorizn.

Nog niet eerder vermelde soorten :

Erebia montana DE Prunner : Tussen 1900 en 2100 m waargenomen te

Vens, Mont Forclaz, Vetan, Jovengan en de Col de Joux; op dit laatste station

massaal langs een met losse stenen en zand bedekte helling. Volgens

KÜHNERT (1979) vliegt in de Aosta-vallei uitsluitend de vorm goante Esper.

Erebia pharte HÜbner : twee mannetjes op de Mont Forclaz (2300 m), op 8

en 10 augustus. Beide eksemplaren werden aangetrokken door vochtige

plaatsen op een wandelpad.

Erebia pluto DE PRUNNER : slecht één wijfje te Vetan (2150 m). De vlinder

behoort tot de vorm oreas Warren.

Aricia nicias MEIGEN : zowel te Jovengan als op de Mont Forclaz zeer

gewoon, vooral mannetjes. Slechts twee wijfjes te Jovengan. Het talrijkst

tussen 2000 a 2150 m. Verder enkele eksemplaren op de Col de Joux (1950 m).

De soort bezoekt graag vochtige plaatsen. De rupsen van nicias leven op

Beemdooievaarsbek (
Geranium pratense L.).

Met deze vier soorten erbij nam ik in de Aosta-vallei 146 soorten dagvlin-

ders waar.

B. Nachtvlinders

We deden twee nachtvangsten op elke plaats : Clavel, Vens en Col de Joux.

Te Cerellaz telde ik in de schemering 22 eksemplaren Agrius convolvuli

* zie Phegea 15 : 47-59, 91-107, 131-144, 195-208; 16 : 85-92.
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Figuur 1 : Wandelweg te Vens. Droge steenhelling links van de weg, een goede plaats voor o.a.

Parnassius apollo Linnaeus, Melilaea didyma Esper en Agrodiaetus damon Denis & SCHIFFER-
MÜLLER.

Figuur 2 : Parnassius apollo Linnaeus wijfje. Cercllaz.

28



Figuur 3 : Beemdooievaarsbek ( Geranium pratense L.). Voedselplant van de rupsen van

Eumedonia eumedon Esper en Aricia nicias Meigen. Mont Forclaz.

Figuur 4 : Agrodiaetus damon Denis & SchiffermOller mannetjes op een natte plaats langs een

bergbeekje op de Col de Joux.
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Linnaeus rond Flox-bloemen op 9 augustus en op 17 augustus zelfs 34.

Nog niet eerder geobserveerde soorten :

Itame brunneata THUNBERG : één mannetje, overdag op de Col de Joux, 1

5

augustus. Dit eksemplaar is iets groter dan de vlinders welke ik vroeger ving

op de Baraque Michel (Hoge Venen) in België.

Cerura vinula LlNNAEUS : Op lOjuli 1986 vond ik vier rupsen te Cerellaz op

ratelpopulier (Popu/us tremula L.). De half-volwassen rupsen aten nog een

poosje verder en verpopten te Wetteren. In 1987 bekwam ik van de vier

poppen drie gave imago’s: telkens een mannetje op 23 en 27 april en een wijfje

op 28 april. De vierde pop was uitgedroogd.

Parasemia plantaginis LlNNAEUS : te Vetan (ca. 2100 m) één wijfje op 11

augustus. Volgens FORSTER & WOHLFAHRT (1960) vliegt plantaginis in de

Alpen al naar gelang de hoogte van mei tot augustus.

Agrotis clavis HUFNAGEL : slechts één vlinder te Clavel op 12 augustus.

Autographa jota LlNNAEUS : te Clavel een paar eksemplaren op 12 augus-

tus.

Corrigendum

De heer M. CHOUL schreef me (waarvoor mijn dank) : «Permettez moi de

vous faire remarquer que la détermination de la fig. 27a, p. 196, Agrotis

simplonia Geyer est inexacte, il s’agit en réalité d'Euxoa decora Denis &
SCHIFFERMÜLLER ssp. simu/atrix HÜBNER». Na grondige kontrole heb ik vier

E. decora simulatrix uit een een hele serie A. simplonia gehaald. De vang-

plaatsen en -data ervan zijn : Vens, drie op 14.VIL 1982 en één op 20. VIL 1986

(zie foto). A. simplonia is een gewone soort in de Aosta-vallei en E. decora

simulatrix blijft een zeldzame verschijning.
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Dansvliegen of Empididae (Diptera) van het Westhoekreservaat
te De Panne

P. Grootaert & M. Pollet

Summary : Empididae from the nature reserve «het Westhoekreservaat» at De Panne
(Belgium) (Diptera)

Empidids were collected with white water traps, pitfall traps and by sweeping. 31 species

were found among which 3 Stilpon species, S. lunata and S. nubila being new for the

Belgian fauna.

Résumé. Empididae de la réserve naturelle «het Westhoekreservaat» a De Panne
(Diptera)

Des Empidides ont été récoltés au moyen de bacs a eaux blancs, des pièges Barber et en

fauchant. 31 espèces ont été trouvées dont 3 Stilpon. S. lunata et 5. nubila sont rapportés

pour la première fois en Belgique.

Grootaert, P. : Afd. Entomologie, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap-

pen, Vautierstraat 29, B-1040 Brussel.

Pollet, M. : Lab. voor Ecologie, R.U.G., K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.

In het verleden zijn er bijzonder weinig faunistische studies verschenen over

de vliegen van België. Wat betreft de Empididae of Dansvliegen mogen we
ons gelukkig achten te beschikken over vier artikels van Dr. M. Goetgeie-

BUER (1928, 1930, 1942, 1943) over de Vlaamse fauna. Recentelijk werden nu

reeds gedurende enkele jaren zowat overal in Vlaanderen malaisevallen of

gekleurde waterbakken geplaatst om onze vliegenfauna opnieuw te inventari-

seren.

GOETGHEBUER (1928) vermeldde vijf soorten Empididae uit de duinen, nl.

Clinocera stagnalis, Drapetis atenima ( = Crossopalpus setiger), Hilara pilipes

(
= H. lundbecki), Phyllodromia vocatoria (

= Chelipoda vocatoria) en

Rhamphomyia gibba. Daarvan vinden we er drie terug in deze studie maar we
voegen er wel een groot aantal aan toe.

In het Westhoekreservaat werden tijdens 1987 herhaaldelijk monsters

genomen met het sleepnet, met witte waterschaaltjes en met bodemvallen in

twee stations. Het eerste station is een klein, open gebied omgeven door duin-

doorn en kruipwilgstruweel in de vochtige, in de winter onder water staande

noordwestelijke panne. Het dichtgroeien door opslag van kruipwilg en op de

drogere delen van duindoorn wordt vermeden door jaarlijks maaien in de

herfst. Een dichte kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit watermunt, kleine

kruipwilgen en Parnassia. Het tweede station ligt in de zuidwestelijke panne

en is een groot, open gebied dat eveneens onder water staat tijdens de winter.

Oorspronkelijk was het beweid maar toen het natuurreservaat werd, volgde

een periode van verruiging. Halverwege de jaren zeventig werd een verschra-

lingsbeheer aangevat. De vegetatie wordt gekenmerkt door een hoge

abundantie van oeverzegge, wederik en hondsdraf. In de depressies domi-

neert gele lis.

Er werden geen duidelijke verschillen tussen de twee gebieden gevonden en

daarom werden de gegevens samengevat in tabel I. In totaal werden er 31
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Tabel I. Dansvliegen (Diptera Empididae) van het Westhoekreservaat (mannetjes, vrouwtjes)

Chelipoda vocatoria (Fallen, 1815)

Crossopalpus setiger ( Loew, 1859)

Dolichocephala irrorata (Fallen, 1815)

Empis (£.) nigripes Fabricius, 1794

Empis (K.) livida Finnaeus, 1758

Empis (X.) punctata Meigen, 1804

Empis (X.) stercorea Finnaeus, 1761

Hilara clypeata Meigen, 1822

Hilara lundbecki Frey, 1913

Hilara monedula Collin, 1927

Hybos culiciformis (Fabricius, 1775)

Platypalpus agilis (Meigen, 1822)

Platypalpus albocapillalus (Fallen, 1811)

Platypalpus annulipes (Meigen, 1822)

Platypalpus articulatoides (Frey, 1918)

Platypalpus excisus (Becker, 1907)

Platypalpus kirtlingensis Grootaert, 1986

Platypalpus longicornis (Meigen, 1822)

Platypalpus longiseta (Zetterstedt, 1842)

Platypalpus minutus (Meigen, 1804)

Platypalpus niger (Meigen, 1804)

Platypalpus pallidicornis (Collin, 1926)

Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822)

Platypalpus stabilis (Collin, 1961)

Platypalpus strigifrons (Zetterstedt, 1849)

Rhamphomyia sp.

Stilpon graminum (Fallen, 1816)

Stilpon lunata Walker, 1851

Stilpon nubila Collin, 1926

Tachydromia arrogans (Finnaeus, 1761)

Tachypeza nubila (Meigen, 1804)

4 4

5 II

- 1

3 6

2 -

6 2

1 1

76 62

11 9

1
-

40 54

- 1

2 2

1 2

4 10

3 2

1 1

- 1

- 1

- 2

3 -

6 10

7 19

1 1

- 2

- 1

2 1

3 1

2 2

21 20

- 1

soorten aangetroffen. De vroegste soort, Hilara lundbecki , werd reeds gevon-

den op 10 april. De laatst vliegende soorten, Dolichocephala irrorata, Platy-

palpus excisus en Tachydromia arrogans werden nog aangetroffen op 15

oktober 1987. Typische kuststoorten zijn: Crossopalpus setiger, Stilpon

lunata, Hilara lundbecki, Platypalpus albocapillatus en P. strigifrons. Hilara

clypeata is de dominante soort met 138 individuen, gevolgd door Hybos
culiciformis met 94 individuen. Alle andere soorten komen in kleinere aantal-

len voor.

De Hilara soorten zijn nectareters met een korte snuit. Ze vormen zwermen
en het mannetje vangt een insekt dat hij als «bruidsgeschenk» aan het

vrouwtje aanbiedt. Zoals hoger vermeld is Hilara clypeata de dominante

soort. Zij werd in 1937 door GOETGHEBUER gevonden op een golfbreker te

Knokke en in 1942 te Heist. J. JACOBS (1906) meldde deze soort tevens uit

Noville-sur-Mehaigne (Brabant). Dit materiaal kon echter niet gekontroleerd
worden. Volgens COFFIN ( 1961) is het een sterk verspreide soort maar nooit
erg algemeen. Hilara lundbecki is reeds uit Engeland bekend als een kustsoort
en wordt door GOFTGHEBUER (1930) gemeld uit De Panne onder het syno-



niem H. pilipes. Deze soort heeft een lang en sterk gezwollen voorste meta-
tarsus. Hilara monedula is eveneens tamelijk algemeen in Groot-Brittannië

maar was nog niet vermeld voor onze fauna. Opvallend is dat het genus Empis
zeer zwak vertegenwoordigd is. Van het soortenrijk ondergeslacht E. {Empis)

komt alleen de zeer algemene soort E.(Empis) nigripes in het Westhoekreser-

vaat voor.

Hier in de Westhoek komen drie Sti/pon soorten samen voor : Sti/pon

graminum, S. lunata en S. nubila. Voor zover we konden nagaan wordt alleen

Sti/pon graminum vermeld in de Belgische literatuur. Het zijn zeer kleine

vliegjes van amper 1,2 - 1,4 mm lengte en hun vangpoten en algemene bouw
suggereren dat het zoals de aanverwante genera Drapetis, Chersodromia en

Crossopa/pus, roofvliegjes zijn. Maar de vraag blijft open waarmee deze

minuskule vliegjes zich nu eigenlijk voeden. In de kollektie van Dr. M.
BEQUAERT zaten wel een mannetje en een wijfje van Sti/pon lunata

,
respektie-

velijk uit Knokke (20. IX. 1936) en Blankenberge (3. II. 1957). Hier werd de

soort in de bodemvallen aangetroffen, nl. een wijfje in de periode van 26. V-

9. VI, twee mannetjes van 23.VI-7.VII en een mannetje van 4-18. VIII. 1987.

Twee mannetjes en twee wijfjes van V. nubila werden gevangen in de periode

van 23.VI-7.VII.1987.

Met dank aan Dr. J.P. MAELFAIT, Dr. L. BAERT en Dr. K. DESENDER voor

hun hulp bij de staalname. Dr. J.P. MAELFAIT verstrekte tevens de gegevens

over de vegetatie.
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Boekbespreking

Koster, A. . Insektenbeheer

16 x 21 cm, 112 p., KNNV Wetenschappelijke Mededeling (WM nr. 187), 1988,/. 15,-(KNNV-
leden ƒ. 10,-), te bestellen door overschrijving op girorekening 13028 t.n.v. Bureau KNNV, Burg.

Hoogboomlaan 24, NL- 17 18 BJ Hoogwoud, onder vermelding van het gewenste.

Bij de beheersplanning van natuurterreinen en landschappen is de inbreng van insekten en

ongewervelde organismen in het algemeen, doorgaans zeer gering. Hoewel numeriek in de

minderheid, leggen vogels en planten hier gewoonlijk het grootste gewicht in de schaal. Nochtans

kunnen floristisch en ornithologisch weinig interessante vegetaties een hoge entomologische

waarde bezitten. En omgekeerd is een goed botanisch of ornithologisch beheer dat niet

noodzakelijk voor de entomofauna. Dat in het natuurbeheer tot nu toe weinig aandacht is

besteed aan de ongewervelden is wellicht te wijten aan twee samenhangende feiten. Enerzijds is

er slechts een beperkte interesse bij het grote publiek en ook vele terreinbeheerders (behoudens

misschein voor meer spectaculaire groepen of soorten : dagvlinders, libellen, vliegend hert...).

Anderzijds zijn ook de wetenschappelijke inzichten nog zeer onvolledig (o.a. invloed biotische

en abiotische factoren, verspreiding, levenscyclus) en bovendien is literatuur schaars, sterk

verspreid en daardoor moeilijk toegankelijk voor de niet-specialist. In het boekje van A. Koster
worden gegevens van ongeveer 1500 referenties rond het thema insektenbeheer verzameld en

verwerkt tot een leesbaar geheel. Het accent ligt hierbij op lintvormige landschapselementen,

kleine overhoeken, afgravingen en terreinen in de stedelijke omgeving. Vele principes en beheers-

adviezen zijn evenwel ook van toepassing in grotere natuurgebieden en reservaten.

Achtereenvolgens worden besproken : de achteruitgang van de insektenfauna en de betekenis

van sterk door de mens bepaalde milieus zoals wegbermen, spoorwegen, kanaaloevers, sloten,

dijken en ontgrondingen. Na een beknopte uiteenzetting in verband met het belang van

oppervlakte en isolatie van habitat-eilanden voor populaties wordt kort ingegaan op de betekenis

van de entomofauna voor o.a. decompositie, bestuiving en biologische bestrijding. In een

volgend hoofdstuk wordt gewezen op het grote belang van floristische diversiteit en structuur-

variatie in de vegetatie. Tot slot komen verschillende beheersvormen en hun effecten op
ongewervelden aan bod : maaien, branden, versnipperen van hout, begrazen (zeer kort),

betreding en recreatiedruk, bemesten, gebruik van pesticiden, beheer van sloten en aanleg en

inrichting van nieuwe milieus (natuurtechnische milieubouw).

De grote verdienste van dit vlot leesbare werkje is de vulgariserende presentatie van allerlei

aspecten met betrekking tot insektenbeheer, en dit zowel voor terreinbeheerders als voor

insektenliefhebbers. Jammer genoeg had de auteur vooral lintvormige elementen (in hoofdzaak

wegbermen) voor ogen. Wellicht hierdoor, is zo weinig aandacht besteed aan begrazing,

nochtans een steeds belangrijker wordende vorm van natuurbeheer. Nog enkele andere kant-

tekeningen kunnen worden geplaatst. Zo werd in het hoofdstukje «maaien» verzuimd te

benadrukken dat het van groot belang is dat het maaisel droog wordt afgevoerd. In onvoldoende

gedroogd maaisel houden vele ongewervelden zich schuil en is bij transport trouwens ook de

zaadval veel geringer. Verder worden in de tekst opvallend vaak wespen en bijen (specialiteit van

de auteur), en in mindere mate dagvlinders, als voorbeeld met naam genoemd. Andere insekten-

groepen komen nauwelijks aan bod en hierdoor vermindert het all-round karakter van het boekje

en tevens de herkenbaarheid bij de lezer. Vooral in de wetenschappelijke namen komt al eenseen

storende tikfout voor; op pagina 57 en 58 sloop een foutje in de lay-out. Wellicht tegemoet-

komend aan de leesbaarheid van de tekst is op vele plaatsen volstaan met een opsomming van

auteurs, zonder meer details over de resultaten van hun werk prijs te geven. Gezien de vaak

moeilijk te vinden vakliteratuur gaat op die manier ongetwijfeld veel informatie voor de

geïnteresseerde lezer verloren. De publicatie van Richter (1970b) werd verkeerd geïnterpreteerd

op pagina 45. Tot slot kon, gezien het onderwerp, niet worden verwacht dat de literatuurlijst

volledig zou zijn. Nochtans ontbreken m.i. in de referenties in ieder geval de uitstekende werkjes,

uitgegeven door de Britse Nature Conservancy Council, inzake beheer van o.a. libellen,

dagvlinders, slakken en bijen en wespen.

Kris Decleer
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Onderzoek naar de fenologie van de bodemfauna in het

«Drongengoed» te Ursel (Oost-Vlaanderen)

Rino Dall’Asta

Résumé. Une recherche phénologique au sujet des arthropodes humicoles du
«Drongengoed» a Ursel (Flandre oriëntale)

Dans le présent article, 1’auteur expose les résultats d’une recherche phénologique au

sujet des arthropodes humicoles dans le sous-bois du «Drongengoed», un vaste domaine
forestier situé aux alentours de la commune d’Ursel (Flandre oriëntale). II a été fait usage

de trois bocaux remplis au quart de formol 4% enfouis dans le terrain afin de recueillir, en

différents endroits, la faune du sous-bois. Cette méthode a permis de tirer de fructueuses

conclusions et de dénombrer 147 espèces différentes d’arthropodes.

Abstract. A phenological research concerning the humicole arthropods of «Drongen-
goed» at Ursel (East Flanders)

In the present study, the author has explained the results of a phenological research

concerning the humicle arthropods in the woods of «Drongengoed», a large forestal

dominium near to Ursel (East Flanders). Use has been made of three traps filled with

formol 4%, burried at different places, to collect the fauna running in the lower vegetation

and the humus. This method has permitted to pull of interesting conclusions and to catch

147 species of different arthropods.

Dall’Asta, R. : Zonnebloemstraat 25, B-9900 Eeklo.

A. Inleiding

Het «Drongengoed» ligt op een heuvelachtig gebied, aan de rand van de

gemeente Ursel (Oost-Vlaanderen), waar de onvruchtbare tertiaire klei tot

aan de oppervlakte komt. Lang is dit een woest heidegebied geweest,

Maldegemveld genaamd. In 1242 vestigden zich hier de Norbertijnen van

Drongen. Binnen deze door de prelaat aangekochte 78 bunder (90 ha) woeste

grond, bouwden ze een eerste hoeve. Ze ontgonnen de grond door bebossing,

door de aanleg van visvijvers en het bebouwen van landerijen. De uitbating

was echter weinig renderend.

In 1740 was slechts 1/6 van de heide ontgonnen. Toen verscheen abt

Antoon DE STOOP, die rond 1746 dit gebied beboste met naaldbomen, welke

tot dan toe in onze gewesten ongewoon waren. In onze eeuw, bij het begin van

de vijftiger jaren, werd het vliegveld aangelegd; dit heeft waarschijnlijk de

verkaveling van het gebied verhinderd. Terwijl in het midden van de 19e eeuw

Ursel nog uit 897 ha bos bestond, op een totale oppervlakte van 2.073 ha, is nu

ongeveer de helft, 460 ha in 1960, overgebleven.

B. Gebruikte methodes en situering van het studieterrein

Er werd gebruik gemaakt van drie bodemvallen, voor 1/4 gevuld met

formol 4%, en geplaatst op zeer uiteenlopende biotopen.

Val 1 : ingegraven aan de rand van een begraasd weiland en gemengd loof- en

naaldbos :
Quercus, Betula, Sorbus, Prunus, Corylus. Bodembegroeiing :

Teucrium scorodonia LiNNAEUS, Rubus sp., Lysimachia vu/garis Linnaeus en

diverse grassoorten.

Val 2 : ingegraven aan een droge wegrand in het bos : Acer, Quercus, Pmus

austriaca, Larix, Sambucus. Bodembegroeiing : Rubus sp., Juncus effrosus
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Linnaeus, Polygonum hydropipes Linnaeus, Epilobium angustifolium

Linnaeus, Potentilla reptans Linnaeus en grassen.

Val 3 : ingegraven in het bos op een vochtige wegberm
:
Quercus, Prunus, Acer,

Betula. Bodembegroeiing : Rubus sp., Urtica dioica LINNAEUS, Ranunculus

acer LINNAEUS, Stellaria media LINNAEUS en grassen.

Gedurende de maanden juli en augustus 1986 werden de vallen wekelijks

geledigd, van september 1986 tot juni 1987 tweewekelijks.

C. Verwerking der gegevens en bespreking

1. In val 1 werden verschillende vertebraten aangetroffen :

-2 juveniele Rana temporaria op 7.VI. 1987

-1 Triturus vulgaris op 7. VI. 1987

-1 Pitymus subterraneus op 9.VIL 1986.

2. Overzicht van de fenologie der Arthropoda : het onderzoek op de fenologie

betreft zes groepen geleedpotigen (Opiliones, Oniscoidea, Arachnida,

Coleoptera, Colembola en Formicidae), omdat deze klaarblijkelijk de meest

representatieve bodembewoners zijn.

a. juli/augustus 1986 :

9. VII 16. VII 23. VII 30. VII 6. VIII 13. VIII 20. VIII 27. Vil

Coleoptera 26 29 21 31 14 12 22 6

Opiliones 23 1 2 4 6 1 4 -

Oniscoidea 17 33 25 39 14 26 19 20

Arachnida 12 11 1 6 12 13 4 9

Formicidae 319 28 11 135 179 72 78 25

Colembola 46 172 95 120 70 147 255 114

Bespreking :

-De diapauze is duidelijk waarneembaar bij de Opiliones.

-Voor de overige groepen is de zomerdiapauze onduidelijk; merkwaardig is

wel de zeer grillige kurve van de Colembola en van de Formicidae (zie fig. 1 ).

b. september 1986 tot juni 1987 :

10.IX 17. IX 5.X 29.X 8. XI 16. XI 30. XI 15. XII 29. XII 13.1 25.1

Coleoptera 16 1

1

23 17 41 33 22 22 22 - 32

Opiliones 1 8 -
1

1

26 10 7 24 11 3 9

Oniscoidea 13 7 5 10 14 4 1 3 - - -

Arachnida 7 8 23 13 5 14 5 1 4 3 10

Formicidae 37 10 50 14 7 1 3 6 1 1
-

Colembola 200 200 106 104 72 32 88 23 1

1

19 11

1 .11 15.11 1 III 15. III 29. 1 1

1

14. IV 27. IV 13.V 25.

V

7.VI

Coleoptera 6 16 6 4 12 23 45 35 26 55

Opiliones 6 2 7 2 2 1

1

5 3 - 10

Oniscoidea - - 8 1 6 3 4 14 13 49

Arachnida 2 16 31 12 8 11 45 45 32 45

Formicidae - - - - - - 58 58 15 1

1

Colembola 9 52 34 3 49 33 61 55 28 43
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Figuur 1 : zomerdiagram van de humicole Arthropoda

Bespreking :

-Duidelijke winterpauze bij de Formicidae en de Oniscoidea.

-De overige groepen blijven vrij aktief tot aktief in de winterperiode.

Synthese voor de zomerperiode 1986 :



Coleoptera

Opiliones

Oniscoidea

Arachnida
Formicidae

Colembola

161 eksemplaren

41 eksemplaren
183 eksemplaren

68 eksemplaren
847 eksemplaren

1019 eksemplaren

7% van de bodemfauna.

1,7% van de bodemfauna.

7,8% van de bodemfauna.
2% van de bodemfauna.

36% van de bodemfauna.
43% van de bodemfauna.

Wij stellen vast dat gedurende de zomerperiode zowat de helft van de
bodemfauna is samengesteld uit Colembola, meer dan een derde uit

Formicidae en dat de Coleoptera en Oniscoidea in bijna dezelfde verhouding
voorkomen.

c. zomerperiode 1986 bij de Carabidae (Coleoptera) :

9. VII 16. VII 23. VII 30. VII 6. VIII 13. VIII 20. VIII 27. VIII

Abax ater Linnaeus 2 1 1 2 2 1 1

Agonum assimile Paykull
Agonum ruficorne Goeze
Agonum obscurum Herbst
Amara curta Dejean
Amara aenea Geer

3

1

1

1

1

1

3

1

Amara famelica Zimmerman
Amara lunicollis Schiödte 5

1

3

Bembidion lampron Herbst 2 2 2 12 3

Cyehrus caraboides Linnaeus
Dyschirius globosus Herbst
Lorocera pilicornis Fabricius

Notiophilus biguttatus Fabricius

Notiophilus palustris Duftschmidt
PoecHus coerulescens Linnaeus
Trechus quadristriatus Schrank

I

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

1

I

1

Besluit :

Alleen Abax ater VlLLERS blijkt aktief in de zomerperiode; de overige

Carabidae vertonen een duidelijke diapauze. Bembidion lampron HERBST is de

meest frekwente soort.

d. drie Staphylinidae zijn typische winterdieren :

29.X 8. XI 16. XI 30. XI 15. XII 29. XII 13.1

Lathrimaeum atrocephaium Gyllenhall 3 16 11 4 12 16

Lathrimaeum unicolor Gyllenhall 2 3 4 1

1

3 2

Olophrum piceum Gyllenhall 1 2 1 1

25.1 l.II 15.11 lui 15. III 29.111 15. IV

Lathrimaeum atrocephaium Gyllenhall 9 4 4 8 2 4

Lathrimaeum unicolor Gyllenhall 2 1 3

Olophrum piceum Gyllenhall 2

Bespreking :

Deze drie kortschilden werden aangetroffen tussen 29. X. 1986 en 15.1 V. 1987,

wat duidt op een hibernale aktiviteit.
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1987

tot

21.

VI.

1987
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Bespreking :

-Zeer merkwaardig is het hoog aantal Leistus rufomarginatus in de winter

periode : is deze soort een winterdier?

-Alleen Agonum assimile en Notiophilus biguttalus lijken typische voorjaars

dieren/zomerdieren.

-De overige Carabidae blijven aktief tijdens de hele periode.

cf. supra

D. Inventaris van de bodemfauna

Carabidae

Staphyiinidae

Astilbus canaliculalus Fabricius

Atheta aterrima Gravenhorst
Atheta longicornis Gravenhorst
Bolitobius trinotatus Erichson
Bryocharis analis Paykull
Lathrimaeum atrocephalum Gyllenhall
Lalhrimaeum unicolor Marshall
Lalhrobium brunnipes Fabricius

Lathrobium longulum Graven horst
Mycetoporus splendidus Graven horst
Olophrum piceum Gyllenhall
Oxytelus rugosus Fabricius

Omalium caesum Gravenhorst
Othius punctulatus Goeze
Philonthus varians Paykull

Philonthus fimetarius Gravenhorst
Phyllodrepa melanocephala Fabricius

Quedius nigriceps Kirby

Quedius fuliginosus Gravenhorst
StaphyUnus brunnipes Fabricius

Staphylinus picipennis Fabricius

Slenus asphaltinus Erichson
Syntomium aeneum Muller
Tachinus rufipes Degeer
Tachyporus hypnorum Fabricius

Tachyporus nitidulus Fabricius

Xantholinus linearis Olivier

Xylodromus testaceus Erichson
Zyras humeralis Gravenhorst

Phosphuga atrata Linnaeus

Catops nigrita Erichson

Choleva cisteloides Frölich

Onthophilus striatus Forster

Byhiinus macropalpus Aubert
Brachyglutta fossulala Reichenbach

Cephennium thoracicum Muller

Amphycillis globus Fabricius

Agathidium seminulum Linnaeus

Systenocerus caraboides Linnaeus

Aphodius prodromus Brahm

Helophorus viridicollis Stephens

Lampyris noctiluca Linnaeus

Cantharis pellucida Fabricius

Silphidae

Silpha obscura Linnaeus

Catopidae

Nargus anisotomoides Spence

Histeridae

Pselaphidae

Euplectus fischeri Aubert
Pselpahus heisei Herbst

Scydmaenidae

Liodidae

Liodes calcarala Erichson

Lucanidae

Scarabaeidae

Hydrophiiidae

Anacaena limbata Fabricius

Lampyridae

Cantharidae
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Cyphon variabilis Thunberg

Epuraea depressa Gyllenhall

Helodidae

Nitidulidae

Lathridiidae

Cartodere elongata Curtis Corticaria pubescens Gyllenhall
Coninomus bifasciatus Reitter Lathridius nodifer Westwood
Corticarina gibbosa Herbst

Coccinellidae

Coccinella quattuordecimpunctata Linnaeus

Atomaria atricapilla Stephens
Atomaria gravidula Erichson
Atomaria linearis Stephens

Throscus dermestoides Linnaeus

Cryptophagidae

Atomaria prolixa Erichson
Cryptophagus lycoperdi Herbst
Ephistemus globulus Paykull

Throscidae

Cytilus sericeus Forster

Adrastus nitidulus Marshall
Adrastus rachifer Geoffroy

Chaetocnema arida Foudroy

Apion pallipes Kirby

Adexius scrobipermis Gyllenhall
Balaninus nucum Linnaeus
Barbypeithes araneiformis Schrank
Dorytomus dejeani Fauvel

Formica rufa Linnaeus

Myrmica laevinodis Nylander

Operophtera brumata Linnaeus

Cixius sp.

Forftcula auricularia Linnaeus

Tachypodoiulus albipes Koch
Polydesmus denticulatus Koch

Tetrix bipunctata Fabricius

Dolichopus popularis Wiedermann
Lucilia caesar Linnaeus

Bibio hortulanus Linnaeus

Byrrhidae

Simplocaria semisiriata Fabricius

Elateridae

Athous haemorrhoidalis Fabricius

Denticollis linearis Linnaeus

Chrysomelidae

Longitarsus anchusae Paykull

Curculionidae

Hylobius abietis Linnaeus

Notaris acridulus Linnaeus

Otiorrhynchus singularis Linnaeus
Rhynchetes mannerheimi Hummel
Strophosomus melanogrammus Forster

Hymenoptera
Vespula rufa Linnaeus

Bombus terrestris Linnaeus

Lepidoptera

Erannis defoliaria Linnaeus

Homoptera
Macropsis sp.

Forficulidae

Myriapoda
Blaniulus guttulatus Bosc
Lithobius forficatus Linnaeus

Saltatoria

Diptera

Dryomiza flaveo/a Linnaeus

Scopeuma stercorarium Linnaeus

Neobisium muscorum Leach
Pseudoscorpiones

Nemoura cinerea Retzius

Plecoptera
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Blattaria

Ectobius lapponicus Linnaeus

Heteroptera

Tingus cardui Fabricius

Opiliones

Nemastoma lugubre Müller Opilio parietinus Linnaeus

Ixodidae en Acari

Ixodes ricinus Linnaeus Damaeus onustus Koch
Trombidium holosericeum Linnaeus

Oniscoidea

Ligidium hypnorum Cuvier

Armadillidium vulgare Latreille

Arachnida

Meta segmentara Clerck
Agroeca brunnea Bi ackwall
Pachygnata clercki Sundevall
Floronia bucculenta Clerck

Boekbespreking

Jurzitza, G. : Welche Libelle ist das? Die Arten Mittel- und Südeuropas

11 x 18 cm, 192 p., 176 kleurenfoto’s, 7 zwartwitfoto’s, 43 tekstfiguren, Franckh’sche

Verlagshandlung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, ingebonden met plastic

omslag, 1988, DM 29,80 (ISBN 3-440-05846-8).

Libellen behoren tot de mooiste en grootste Europese insekten.

Zij maken deel uit van een oude tak van de klasse der insekten en

jammer genoeg staan ca. 70% van de Europese soorten op «rode

lijsten». In dit handige werkje staan alle Middeneuropese libellen-

soorten afgebeeld alsook een ruime keuze van soorten die aan de

Middellandse Zee leven.

Het algemene deel verschaft informatie over lichaamsbouw,

ontwikkeling en gedrag. Het is geïllustreerd met vele kleurenfoto’s.

Het systematische deel begint met enkele zeer overzichtelijke

determineertabellen die haast geen gebruik maken van tekst, maar
wel van tekeningen. De volgorde van de soorten verder in het boek

wordt bepaald door het biotoop waarin ze voorkomen. Er is een

onderscheid gemaakt tussen libellen van stromende en stilstaande

waters, van moerasgebieden en van het Middellandse Zeegebied.

Meestal staat bovenaan de bladzijde een prachtige kleurenfoto van

de behandelde soort en onderaan wordt informatiegegeven over het

uiterlijk, de verwante soorten, het geprefereerde biotoop, het

gedrag, de ontwikkeling en de vliegtijd. De foto’s zijn doorgaans zo gerangschikt dat erg op
elkaar lijkende soorten naast elkaar worden afgedrukt.

Het boek is uiterst verzorgd uitgegeven en is zonder problemen te gebruiken door elke

insektenliefhebber en vooral diegenen die zich voor deze snelle vliegers interesseren.

W.O. De Prins

Oniscus asellus Linnaeus
Porcellio scaber Latreille

Philoscia muscorum Scopoli

Pirata hygrophilus Linnaeus
Trochosa terricola Thorell
Pardosa amentata Clerck
Alopecosa pulverulenta Clerck
Coelotes terreslris Clerck
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In memoriam ir. Clément J. SEGERS
A. Crab & V. Naveau

Wie de heer SEGERS als vriend en mens van
nabij gekend heeft, is ervan overtuigd dat het

plotse heengaan deze voorbeeldige christen niet

onvoorbereid verrast heeft en dat hij op dit

ogenblik het loon voor zijn werk van God
ontvangen heeft.

Mijnheer Clément SEGERS is geboren in 1899

te Edegem en overleden op 89-jarige leeftijd te

Antwerpen op 29 juni 1988, omringd door zijn

echtgenote en zijn kinderen.

In 1914-1918 meldde hij zich aan als oorlogs-

vrijwilliger. Na de wapenstilstand in 1918 ging

hij naar de Katholieke Universiteit te Leuven
en behaalde het diploma van landbouwkundig

ingenieur in 1921 . Nadien trad hij in dienst van het Ministerie van Landbouw
te Brussel als Rijkslandbouwkundig ingenieur. Na enkele jaren promoveerde
hij tot Directeur en Inspecteur-Generaal. Hij eindigde zijn vruchtbare

loopbaan als Directeur-Generaal. In 1964 werd hij op 65-jarige leeftijd op
pensioen gesteld. De heer Clément SEGERS werd door iedereen aanzien als

een plichtsbewust en zeer bekwaam ambtenaar.

In 1935 was de heer Clément SEGERS, als bestuurslid, een van de medestich-

ters van de «Antwerpse Vereniging der Ingenieurs en Gediplomeerden van de

Laculteit der Landbouwwetenschappen van de Katholieke Universiteit te

Leuven». Nadien werd hij een tijd ondervoorzitter en in 1950 werd hij voorzit-

ter als opvolger van ir. A. De Boodt. Dit bleef de heer Clément SEGERS
gedurende 25 jaar om in 1975 als ere-voorzitter te fungeren. Met hart en ziel

bleef hij tot het laatste aan die vereniging gehecht. Wegens zijn groot verant-

woordelijkheidsgevoel was hij bijna steeds aanwezig op de maandelijkse en

wekelijkse vergaderingen, alsook op de jaarlijkse bezinningsdag en het

feestmaal. Hij heeft de Laculteit der Landbouwwetenschappen steeds

gesteund en legde veel nadruk op de zelfstandigheid van deze vereniging die

uitsluitend toegankelijk was voor oud-studenten uit Leuven.

Op wetenschappelijk gebied heeft de heer Clément SEGERS als landbouw-

kundige, en in het bijzonder als entomoloog, zeer veel gepresteerd. Reeds zeer

jong heeft een toeval hem de insektenwereld geopenbaard. Met behulp van

enkele vrienden had hij zich in enkele jaren ontplooid tot een echt entomoloog

en had hij een prachtige referentieverzameling opgebouwd. Zo kwam het dat

hij gevraagd werd deel te nemen aan een tentoonstelling over insekten in de

Antwerpse Zoo. Dit werd zulk een sukses dat de deelnemers besloten een

Antwerpse Vereniging voor Entomologie op te richten. Dit gebeurde onder

het voorzitterschap van de heer Clément SEGERS in de winter van 1947.

Gedurende 35 jaar bleef hij voorzitter. Tijdens dit voorzitterschap fungeerde
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hij als verbindingspersoon tussen de Zoo en de vereniging. Nadien bleef hij,

tot in zijn laatste dagen, de leden met raad en daad bijstaan als bestuurslid en

als ere-voorzitter. De heer Clément SEGERS is ook voorzitter geweest van de
Société royale beige d’Entomologie in 1952-1953 en in 1964-1965. Voor het

opleiden van jongeren maakte hij zich altijd vrij. Tal van artikels in

verschillende tijdschriften staan op zijn naam. Deze publikaties geven zowel
een beeld van de vriend-mens-entomoloog als van de wetenschapsmens-
entomoloog. Zijn verzameling groeide steeds aan zodat de heer Clément
SEGERS op dit gebied een gewaardeerd deskundige werd die in zijn specialiteit

moeilijk navolging vinden zal.

Hoewel de heer Clément SEGERS, na een rijkgevuld leven, rustig is

ingeslapen met de zekerheid dat zijn levenswerk niet verloren zal gaan, blijft

zijn heengaan zowel voor de familie en vrienden als voor de entomologen een

zwaar verlies.

Boekbesprekingen

Gomez de Aizpurua, C. : Biologia y morfologia de las orugas. Lepidoptera, Tomo lil Geomeiridae

en Tomo IV Noctuidae

18 x 24,5 cm, 236 en 248 p., Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Direccion general

de la Produccion agraria, Subdireccion general de Sanidad vegetal, Boletin de Sanidad vegetal N°

8 en 10, gebonden in slappe kaft, 1987, prijs per deel Ptas. 2.750,-

Meer dan twee jaar na de publikatie van de eerste twee delen uit deze reeks, pakt de auteur uit

met twee volgende delen die respektievelijk handelen over de rupsen van spanners (Geometridae)

en uilen (Noctuidae). De opzet van deze twee nieuwe delen is geheel gelijk aan die van de vorige.

De rupsen van de behandelde soorten worden beschreven (in het Spaans evenwel) en ook aan de

overige ontwikkelingsstadia wordt aandacht geschonken, zij het in iets kortere vorm.

De biotopen waar elke besproken soort voorkomt, worden gekarakteriseerd en de voedsel-

planten aangegeven. Een verspreidingskaartje beeldt de verspreiding in Europa va de behandelde

soort af. In diagramvorm wordt aangegeven wanneer de vier ontwikkelingsstadia kunnen

aangetroffen worden. Ten slotte wordt bij elke soort een summiere bibliografie gegeven.

Het belangrijkste onderdeel van deze boeken vormen echter de foto’s van de verschillende

stadia. Van enkele soorten worden de rupsen hier voor het eerst fotografisch afgebeeld. Bij elke

behandelde soort staan trouwens verscheidene rupsenfoto’s en dat is des te noodzakelijker als het

om een variabele soort gaat. Daarnaast zijn er ook foto’s van de pop en van het imago. Alle foto’s

zijn gemaakt van dieren in hun natuurlijke omgeving, maar steeds wordt ook een foto van een

geprepareerd imago afgedrukt om de determinatie te vergemakkelijken. De foto’s zijn van goede

tot uitstekende kwaliteit. Naast de foto’s staan er in de tekst ook tekeningen van kremasters en

van genitalia bij soorten waarvan de determinatie niet altijd even gemakkelijk is.

De boeken zijn verzorgd uitgegeven maar jammer genoeg niet meer in een harde kaft

ingebonden zoals de beide eerste delen. Toch zal iemand die die eerste delen kocht ook deze

nieuwe boeken willen aanschaffen. En de auteur liet weten dat er zeer binnenkort twee verdere

delen in de reeks gepland zijn.

W O. De Prins
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Gerstmeier, R. : Welcher Schmetterling ist das?

11x18 cm, 128 p., 155 kleurenfoto’s, 15 tekstfiguren waarvan 7 in kleur, Franckh’sche Verlags-

handlung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, gebonden met plastic omslag, 1988,

DM 16,80 (ISBN 3-440-05834-4)

De filosofie die achter het biekje steeks, is : wat men wil beschermen, moet men eerst kennen.
Toen in 1987 de «Aktion Schmetterling» startte, bleek de algemene kennis over de dagvlinders

bij de meeste mensen erg beperkt te zijn. Het grote publiek heeft helemaal geen idee van het aantal

dagvlindersoorten en de kennis betreffende ontwikkeling, voedselplanten, biotopen e.d. is

dikwijls nihil.

De auteur wil daar met dit werkje verandering in brengen. Hij

wil beknopt, maar klaar en duidelijk, de basisgegevens over de

Middeneuropese dagvlinders op een eenvoudige maar juiste wijze

doorgeven aan niet-specialisten. Er wordt gezegd op welke

kenmerken gelet moet worden om een dagvlinder te determineren en

heel in het kort worden algemeenheden als ontwikkeling, voedsel

enz. behandeld.

Het hoofddeel van het boek bestaat echter uit natuuropnamen
van dagvlinders en enkele dagaktieve nachtvlinders. Op dezelfde

pagina behandelt de tekst het uiterlijk van de vlinder, de vindplaats

en vliegtijd, de rups en de voedselplant, de pop en de overwinterings-

wijze. Tevens wordt aangegeven of een soort bedreigd is of niet,

en wat daar eventueel de oorzaken van zijn.

Uiteraard konden niet alle Middeneuropese dagvlindersoorten

worden opgenomen en de auteur heeft zich dus moeten beperken

tot de meest voorkomende. Dat is bij vele families goed gelukt, maar
bij de Lycaenidae ontbreekt het gewone blauwtje (Polyommatus

icarus Rottemburg), een soort die een wandelaar toch veel eerder

zal ontmoeten op zijn wandelingen dan b.v. Maculinea arion Linnaeus of Polyommatus damon
Denis & ScHiFFERmuller , die wel opgenomen zijn. Hetzelfde geldt voor de Satyrinae waar de

zeer lokale Coenonympha hero Linnaeus wel, maar de algemene Coenonympha pamphilus

Linnaeus niet wordt afgebeeld of besproken.

Het boekje is zeer mooi uitgegeven en handig in het gebruik en de meeste Middeneuropese

dagvlindersoorten en overdag vliegende Heterocera zal men er gemakkelijk mee op naam kunnen

brengen.

W.O. De Prins

Kremer, B.P. : Welche Heilpflanze ist das?

1 1 x 18 cm, 121 kleurenfoto’s, 28 tekstfiguren waarvan 15 in kleur, Franckh’sche Verlagshand-

lung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, gebonden met plastic omslag, 1987,

DM 16,80 (ISBN 3-440-05795-X)

Reeds lang is bekend dat bepaalde planten chemische stoffen in zich dragen die een positieve

invloed kunnen uitoefenen op het menselijk lichaam. Bij ziekte kunnen deze planten daarom zelfs

een genezende werking uitoefenen, vooral als ze in bepaalde verhoudingen onder elkaar gemengd
worden. Dit alles is reeds van oudsher bekend en er zijn reeds verscheidene boeken over

gepubliceerd.

Dit boekje echter beschrijft een honderdtal plantensoorten die dikwijls worden aangewend
als geneeskrachtig kruid, met de bedoeling dat de lezer zelf aan het werk gaat. Hierbij is vooreerst

nodig dat de juiste planten worden herkend. Dit wordt vergemakkelijkt door mooie kleuren-

foto’s bovenaan de pagina’s en een begeleidende tekst waar wordt ingegaan op de belangrijkste

determineerkenmerken.

Verder worden in deze tekst tips gegeven voor het verzamelen en bewaren van de genees-

krachtige kruiden. Er wordt uitgelegd welke plantedelen moeten gebruikt worden. Eventuele
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schadelijke invloeden worden eveneens vermeld en het gebruik van giftige planten wordt
eenvoudigweg afgeraden.

De planten staan alfabetisch volgens de Duitse volksnamen gerangschikt, wat uiteraard een

moeilijkheid betekent voor wie niet vertrouwd is met deze namen, maar met het register, waarin

ook de Latijnse namen zijn opgenomen, vindt men al gauw de gewenste plant. Een interessant

aanhangsel beschrijft hoe men zelf geneeskrachtige kruiden kan telen in de tuin of op het balkon

en een lijst van aandoeningen (slapeloosheid, koorts enz.) verwijst naar de kruiden die daartegen

gewassen zijn. Een interessant boekj voor wie bij elke kuch niet graag onmiddellijk naar de dokter

loopt.

W.O. De Prins

Aichele, D. & Golte-Beehtle, M. . Was blüht denn da?

1 1,5 x 18,5 cm, 432 p., 1280 kleurenfiguren en 96 tekstfiguren, Franckh’sche Verlagshandlung

W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, gebonden, 51e uitgave 1988, DM 29,80

(ISBN 3-440-05838-7)

Wellicht is dit het meest gebruikte determineerwerk van planten,

gebruikt door het grote publiek, althans in de Duitse taal. In 1988

werd de 51e uitgave gepubliceerd, alweer met enkele verbeteringen.

De determinatie van de planten gebeurt op basis van de

bloemkleur. Op de snee van het boek zijn deze kleuren aangebracht

zodat men onmiddellijk terecht komt bij de juiste groep. Binnen

zo’n kleurengroep staan de planten onderverdeeld per bloemvorm
(aantal kroonblaadjes, tweezijdig symmetrisch enz.) en per

standplaats (weiden, bossen, grachtkanten enz.). De tekst van de

betreffende planten staat telkens op de linker bladzijde en er

tegenover staan de planten afgebeeld naar de mooie tekeningen

door de tweede auteur.

In de tekst wordt aangegeven waarop speciaal moet gelet worden
als men een plant wil determineren, maar ook wanneer hij bloeit,

waar hij voorkomt en algemene wetenswaardigheden zoals de

afleiding van de naam, vermelding van nauw verwante soorten,

speciale bestuivingswijze enz. Hierdoor is het in de meeste gevallen

mogelijk in zeer korte tijd bij de juiste naam van de plant te komen, daarbij natuurlijk uitstekend

geholpen door de meer dan 1200 afbeeldingen in kleur.

Het boek is uitgegeven in een handig formaat en stevig ingebonden, zodat het zeker vele keren

zal kunnen meegenomen worden op wandelingen door de natuur. Erg aanbevolen!

W.O. De Prins

Weideman, H.-J. : Tagfalter, Band 2, Biologie - Oekologie - Biotopschutz

11,5 x 18,5 cm, 372 p., talrijke kleurenfoto’s. Verlag Neumann-Neudamm GmbH & Co. KG,
Postfach 320, D-3508 Melsungen, gebonden, 1988, DM 38,- (ISBN 3-7888-0509-9)

Wie het eerste deel van «Weidemann» bezit, zal zonder aarzelen ook dit tweede, lang

verwachte deel willen aankopen. De kwaliteit van de teksten en foto’s blijft in dit tweede deel

even hoogwaardig als in het eerste. Beide delen zijn trouwens onlosmakelijk met elkaar

verbonden omdat ze beide een deel van de Middeneuropese dagvlinders behandelen. Samen
vormen ze de eerste volledige bewerking van die dagvlinders, waarbij vooral de nadruk gelegd

wordt op hun ontwikkelingsstadia maar vooral op hun biotopen. Voor het eerst ook worden
alle rupsen fotografisch afgebeeld.

Het algemene deel van dit boek beschrijft de ontwikkelingsstadia van de dagvlinders : ei, rups,

pop, imago en ook de relatie tussen de rupsen en hun voedselplanten. Er wordt een determineer-

tabel gegeven waarmee de rupsen kunnen op naam gebracht worden. Deze tabel werkt zowel met
morfologische kenmerken als met gedragspatronen (solitair, in nesten e.d.). In een tabel wordt
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van alle behandelde vlindersoorten (ook die uit deel 1) een aantal gegevens vermeld die men
zelden ergens anders vinden kan

:
populatiedichtheid, standvastigheid in een bepaald biotoop,

aantal afgezette eitjes, overwinteringswijze, generaties per jaar. In dit algemene deel wordt ook
de vraag gesteld of men dagvlinders kan beschermen door soorten te beschermen. Er wordt

vanuit gegaan dat men vlindersoorten moet beschermen door hun natuurlijk milieu te vrijwaren

van storende invloeden door de mens. Ook worden tips gegeven om vlinders aan te lokken en te

laten leven in een eigen tuin.

Het systematische deel behandelt de resterende soorten uit de familie Lycaenidae (Theclinae en

Strymoninae), de families Riodinidae, Nymphalidae, Satyridae en Hesperiidae. Op de rechter

bladzijden staan meestal vier foto’s van eieren, rupsen, poppen en vlinders in hun natuurlijke

omgeving en op de tegenoverstaande bladzijde staat de tekst over de behandelde soort. Voor de

meeste soorten is zelfs meer dan één pagina gereserveerd. De foto’s zijn zonder meer van

uitstekende kwaliteit. Wie zelf al geprobeerd heeft in de natuur vlinderopnamen te maken, kan

zich voorstellen hoeveel geduld het moet gekost hebben om de talrijke foto’s bij elkaar te krijgen

die nodig waren voor de publicatie van dit boek.

Bij het moeilijke genus Pyrgus worden tekeningen gegeven met de plaatsing van de witte

vlekjes. Hierdoor is in de meeste gevallen een juiste determinatie mogelijk. Jammer genoeg zijn

net hier enkele naamsverwisselingen gebeurt. Voor de rest is het boek zeer verzorgd uitgegeven

en het is zonder meer een must voor de bezitters van het eerste deel. Voor de geïnteresseerden in

Europese dagvlinders kan het zeer warm aanbevolen worden.

W.O. De Prins

Communication de presse

Dutreix, C. : Le peuplement des Lépidoptères de la Bourgogne (Hesperioidea,

Papilionoidea)

15 x 21 cm, fascicule I p. 1 a 92, fascicule II p. 93 a 180, fascicule III p. 181a

277, Société d’Histoire Naturelle d’Autun, 15, rue Saint-Antoine, F-71400

Autun, C.C.P. 4073 34 T Dijon, 1988, FFr. 150,- (frais d’expédition inclus)

L’étude dans la région Bourgogne des papillons des super-familles

Flesperioidea et Papilionoidea (Rhopalocères) est abordée dans le contexte

général de la biogéographie. L’échantillonnage est du type «systématique

répétitif» (période 1976-1987) avec comme unité de situation un carré de 10

km de cöté (carroyage Universal Transverse Mercator), d’après le critère

présence/absence. La cartographie (environ 1 1 .500 pointages pour la dition)

est notamment complétée par des données biologiques générales pour

pour préparer 1’analyse intuitive des données.

Le simple examen visuel des cartes de répartition permet de révéler des

«types de distribution» caractéristiques comme les répartitions continues

(généralisées ou localisées), les répartitions disjointes (en ilöts compacts ou

avec un unique isolat), les répartitions irrégulières oü aucune continuité

n’apparait.

Une analyse statistique classique, d’après 1’indice de similarité de JACCARD
et le coëfficiënt de corrélation de point, est réservée aux seules régions

géographiques préétablies.

L’analyse statistique multidimensionelle (analyse des correspondances et

classification automatique) a pour but l’«analyse moderne» des structures

de répartition. Les méthodes de 1’Analyse des données rendent en effet

47



possible la visualisation et 1’interprétation d’un grand nombre de données

(ici 1’effectif des espèces retenues est de 1 17 et 1’effectif des unités de situation

traitées est de 312). Des groupements d’espèces ayant des affinités de

répartitions sont représenjés sous forme de dendrogrammes. Ils sont analysés

pour définir, en particulier, des tendances parmi les données écogéographi-

ques disponibles.

D.autre part, les unités de situation servent a distinguer des régions et des

unités «entomogéographiques», grace a 1’utilisation des méthodes statistiques

avec ou sans la contrainte de contiguïté spatiale. Pour ces unités entomo-
géographiques, les résultats statistiques facilitent 1'interprétation des

partitions, avec la caractérisation entomologique d’un certain nombre de

taxons ayant une présence anormalement élevée ou faible dans une classe.

Une conclusion générale a pour but d’établir le bilan des différentes étapes

comme le protocole d’échantillonnage, 1’analyse intuitive ou les différents

types d’analyses statistiques; d’aborder quelques thèmes en perspective.

L’essentiel de ce travail a fait 1’objet d’une thèse de Doctorat d’Université

(1986) ; «Essai de Biogéographie écologique numérique a l’échelle régionale.

Etude en Bourgogne de la super-famille Papilionoidea (Lepidoptera)».

En vente : C.C.P. 4073 34 T Dijon, FFr. 150,- (frais d’expédition inclus).

Adresse : Société d’Histoire Naturelle d’Autun, 15, rue Saint-Antoine,

F-71400 Autun, France.
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Enkele soorten Microlepidoptera nieuw voor de Belgische fauna

(Lepidoptera : Opostegidae, Ochsenheimeriidae, Coleophoridae,

Gelechiidae, Cochylidae, Pterophoridae)

Willy De Prins

Abstract. Some Microlepidoptera species new to the Belgian list (Lepidoptera :

Opostegidae, Ochsenheimeriidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Cochylidae, Pteropho-

ridae)

Six Microlepidoptera species are mentioned here as new to the Belgian list : Opostega

auritella (Hübner), Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth), Coleophora zelleriella

Heinemann, Gelechia senticeteüa (Staudinger), Phalonidia luridana (Gregson) and
Stenoptilia picardi Gibeaux.

Résumé. Quelques microlépidoptères nouveaux pour la faune beige (Lepidoptera :

Opostegidae, Ochsenheimeriidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Cochylidae, Pteropho-

ridae)

Six espèces de microlépidoptères sont mentionnées ici pour la première fois de Belgique :

Opostega auritella (Hübner), Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth), Coleophora

zelleriella Heinemann, Gelechia senticetella (Staudinger), Phalonidia luridana

(Gregson) et Stenoptilia picardi Gibeaux.

De Prins, W. : Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen.

De volgende zes soorten Microlepidoptera worden hier voor het eerst uit

België vermeld :

Opostega auritella (HÜBNER, [1813]) (Opostegidae)

Tijdens een nachtvangst te Niel (prov. Antwerpen) ving F. COENEN een

eksemplaar van Opostega auritella (HÜBNER, [1813]) op 24 juni 1986 in het

natuurgebied «Waelenhoek». Op 10 juli 1988 ving G. De PRINS een tweede

eksemplaar in het Vlietbos te Antwerpen-Linkeroever. Deze soort komt voor

van Groot-Brittannië in het westen doorheen Centraal-Europa, de Baltische

staten en Klein-Azië tot Oost-Siberië in het oosten (Pelham-Clinton 1976).

Ze werd reeds vermeld uit al onze buurlanden behalve het Groothertogdom

Luxemburg. Ze ontbreekt in het noorden van Europa en het Middellandse
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Zeegebied. De rups leeft in de stengel van Caltha palustris. Het imago vliegt in

juni en juli. De soort vliegt in vochtige biotopen.

Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828) (Ochsenheimeriidae)

In een partij Microlepidoptera mij ter determinatie overhandigd door W.

Troukens (Anderlecht) vond ik twee eksemplaren Ochsenheimeria medio-

pectinellus (Haworth, 1828). Het ene eksemplaar was gevangen te

Molenbeek (prov. Brabant) op 20 augustus 1978, het andere te Anderlecht

(prov. Brabant) op 10 juli 1977. Deze soort is vermeld uit Denemarken,

Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Frankrijk en

Zwitserland (Karsholt & Schmidt Nielsen 1984). De rups leeft in de

bloeistengel van verschillende grassoorten (STAINTON 1873).

Coleophora zelleriella HEINEMANN, 1854 (Coleophoridae)

Bij het determineren van enkele Microlepidoptera verzameld door J.

Huisman trof H. van der Wolf (Nuenen) twee mannelijke eksemplaren

aan van Coleophora zelleriella HEINEMANN, 1854. Ze waren gevangen op 25

juli 1985 te Recht (prov. Luik). De soort komt voor in Midden- en Zuid-

Europa en Iran. Onlangs werd ze ook ontdekt in Nederland (GlELlS et al.

1985) en in Denemarken (Karsholt et al. 1985). De rups leeft in een pistool-

zak op wilg.

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) (Gelechiidae)

Tijdens een nachtvangst in het natuurgebied «Waelenhoek» te Niel (prov.

Antwerpen) ving ik op 2 september een eksemplaar van Gelechia senticetella

(Staudinger, 1859) (det. H. van der Wolf). De rups van deze soort leeft

uitsluitend op Juniperus en Cypres, planten die in het natuurgebied

ontbreken. Hoogstwaarschijnlijk is het dier afkomstig van een aangeplante

struik in een van de rond het gebied liggende tuintjes. De soort is tot nu toe

enkel bekend uit Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en de Balkan (Sattler 1960).

Maar onlangs werd ze ook op enkele plaatsen in Nederland ontdekt (van DER
Wolf in litt.). Waarschijnlijk gaat het daar net als bij ons om eksemplaren

die met de voedselplant werden aangevoerd.

Phalonidia luridana (GREGSON, 1870) (Cochylidae)

Op 12 augustus 1975 ving ik in de polder te Hoboken (prov. Antwerpen)

twee mannelijke eksemplaren van een Cochylidae die ik aanvankelijk als

Cochylidia implicitana WOCKE determineerde. Een nauwkeurig onderzoek

met genitaalpreparaat bracht aan het licht dat een van de eksemplaren

behoorde tot Phalonidia luridana (GREGSON, 1870) (det. K. Larsen). Deze

soort is vermeld uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden,

Finland en Denemarken en ze komt waarschijnlijk in nog heel wat andere

Europese landen voor (Razowski 1970). Ze is nog niet vermeld uit

Nederland. Over de biologie van de soort is nog maar weinig bekend. De rups

zou op Malricaria recucita leven (FAIRCLOUGH 1979).

50



Figuur 1 : Ochsenheimeria mediopecti-

nellus (Haworth, 1828), Molenbeek
(Brabant), 20. VIII. 1978, W. Troukens
leg. (4x ware grootte).

Figuur 2 : Gelechia senücetella (Stau-

dinger, 1859), Niel (Antwerpen), 2. IX.

1988, W.O. De Prins leg. (4x ware

grootte).

Stenoptilia picardi Gibeaux, 1986 (Pterophoridae)

Op 3 juni 1979 ving ik een Stenoptilia-eksemplaar te Chantemelle (prov.

Luxemburg). Het dier werd aanvankelijk door C. GlELlS (Lexmond) en L. De
Ridder (Ekeren) gedetermineerd als Stenoptilia bipunctidactyla (SCOPOLI,

1763) maar later herkende C. Gibeaux (Avon) er de door hem beschreven

soort Stenoptilia picardi Gibeaux, 1986 in. Tot nu toe was deze soort alleen

bekend uit Frankrijk, waar ze wijd verspreid is. Haar biologie is onbekend
maar zou volgens een oud etiket onder een eksemplaar gevangen door P.

Chrétien te maken hebben met Scabiosoa arvensis (zie Gibeaux 1986).

Dankwoord
Met dank aan de heren F. COENEN (Brussel), C. Gibeaux (F., Avon), C.

Gielis (NL., Lexmond), K. Larsen (DK., Spborg), L. De Ridder (Ekeren),
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Figuur 3 : Stenoptilia picardi Gibeaux, 1986, Chantemelle (Luxemburg), 3. VI. 1979. W.O. De
Prins leg. (4x ware grootte).
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Katalogus van de Antwerpse Lepidoptera.

Deel 1 : Macrolepidoptera. Supplement

August Janssen

Résumé. Catalogue des Lépidoptères de la province d’Anvers. Supplément a la le

partie : Macrolépidoptères.

L’auteur signale deux espèces nouvelles d’Hétérocères qui furent observées pour la

première fois dans la province d’Anvers : Thera britannica Turner et Ligdia adustata

Onwis & SCH IFFERMULLE R

.

Abstract. Catalogue of the Lepidoptera of the province of Antwerp. Part 1 : Macro-
lepidoptera. Supplement.

The author mentions two moth species captured for the first time in the province of

Antwerp in 1988 : Thera britannica Turner and Ligdia adustata Denis & Schiffer-

müller.

Janssen, A. : Dianalaan 174, B-2600 Antwerpen.

In de loop van 1988 werden twee soorten nachtvlinders gevangen die

voordien nog niet uit de provincie Antwerpen gemeld waren (zie JANSSEN
1977-1988). Hieronder volgen de bijzonderheden.

GEOMETRIDAE Larentiinae

Thera britannica Turner (op p. 179 na Thera variata Denis & Schiffer-

müller)
Deze soort stond tot 1988 bekend onder de naam Thera albonigrata GORNIK.
Hackray & Sarlet (1980) schrijven dat de verspreiding van britannica in

België nog niet voldoende bekend is omdat er grote verwarring is met Thera

variata. Zij vermoeden wel het voorkomen van de soort in een groot deel van

het land. De eerste onderzoekingen hebben het bestaan van de soort reeds

vastgesteld in Midden-België, de Kalkstreek en de hoge Ardennen.

In Nederland is britannica vooral gevonden in Limburg. Tot in 1981 was er

1 vindplaats bekend in Noord-Brabant. Zie verder de studie van LEMPKE
(1981). De rups leeft vooral op sparren.

Vindplaats : Schilde 8.V en 23. X. 1988, telkens een eksemplaar (W. en G.

De Prins en T. Garrevoet).

GEOMETRIDAE Ennominae

Ligdia adustata DENIS & SchiffermÜller (op p. 198 na Lomaspilis

marginata Linnaeus)
Het gelukte L. DUFRAING (Beerse) de aanwezigheid van deze spanner in de

provincie Antwerpen vast te stellen. Hoewel LHOMME (1923-1935) vermeldt

:

«Belgique partout», waren de gevonden eksemplaren in het noorden van het

land zeer schaars. Cat. Lambillion-Derenne geeft wat het noorden van de lijn

Samber-Maas betreft slechts twee oude vindplaatsen : eenmaal te Oostende en

eenmaal te Leuven. Later werd de soort gevangen te Boitsfort (1950) en in
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1980 te Halle (Brabant). Hackray & Sarlet (1980) schrijven) : «Sud du

sillon Sambre-Meuse. Trés rare ailleurs» en vermelden o.a. een twintigtal

vindplaatsen in de Kalkstreek.

Voor Nederland schrijft Lempke (1951) : «Verbreid in bosachtige streken,

zowel in het oosten en zuiden als in het duingebied, op de vindplaatsen vrij

gewoon tot gewoon. 2 generaties : VII en VII-IX». Voor de provincie Noord-
Brabant worden slechts twee plaatsen aangegeven : Breda en Cuyck. In het

supplement 16 voegt Lempke (1970) daar nog 8 nieuwe vindplaatsen aan toe!

In datzelfde supplement worden veel vindplaatsen uit Nederlands Limburg
opgegeven en wordt vermeld dat de twee generaties in elkaar overgaan zonder

duidelijke scheiding.

In alle oudere handboeken staat L. adustata geassocieerd met uitsluitend

Evonymus europaeus (Kardinaalsmuts) (BERGMANN 1955, FORSTER &
WOHLFAHRT 1981, KOCH 1984, LHOMME I.C.). HACKRAY & SARLET (l.C.)

geven naast Evonymus ook Prunus spinosa (een alternatieve voedselplant in de

Kalkstreek?), maar ze schrijven : « Vole au voisinage des Evonymus». Over het

hele Belgische grondgebied is Evonymus eerder een zeldzame struik. In het

noorden en westen van het land komt hij haast niet voor, evenmin als in het

aanpalend Zuidnederlandse gebied. Hier leeft de soort dus op een andere

voedselplant, hetgeen vermeld staat door Lempke (1970) : «Leffef vond de

rupsen niet alleen op Meidoorn en Evonymus europaea maar ook op Prunus

padus, Prunus serotina en Prunus domestica\». Is dit altijd over het hoofd

gezien in onze streken of heeft de soort zich de laatste decennia aangepast aan

nieuwe voedselplanten?

Vindplaats : Beerse 8. VIII. 1988 (L. DUFRAING).
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Some critical remarks on the paper «Unterschiede von Lycaena
hippothoe und candens im UV-Licht (Lep., Lycaenidae» by P.

SCHAIDER (1988 )

H. van Oorschot & W.O. De Prins

Samenvatting. Enkele kritische bemerkingen over het artikel «Unterschiede von

Lycaena hippothoe und candens urn UV-Licht (Lep., Lycaenidae)» door P. Schaider

(1988).

De auteurs geven een kort overzicht van het onderzoek door H. Beuret gedaan aan

Lycaena hippothoe en L. candens en vergelijken diens resultaten en hun eigen bevindingen

met het onderzoek door Schaider gedaan en komen tot de conclusie dat de door

Schaider voorgestelde nomenclatuurwijzigingen niet gerechtvaardigd zijn.

Résumé. Quelques observations au sujet de Partiele «Unterschiede von Lycaena

hippothoe und candens im UV-Licht (Lep., Lycaenidae)» par P. Schaider (1988).

Les auteurs donnent un résumé de 1’étude faite par H. Beuret au sujet de Lycaena

hippothoe et L. candens et comparent ses résultats ainsi que leurs propres investigations

avec 1’étude de Schaider et concluent que les rectifications de nomenclature proposées

par Schaider ne sont pas justifiées.

van Oorschot, H. : Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum),
Plantage Middenlaan 64, NL-1018 DH Amsterdam.

De Prins, W.O. : Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen.

History

Beuret (1952a) pointed out that ssp. eurydame Hollmannsegg, 1806 has

the same type of male genitalia as in nominal hippothoe Linnaeus, 1761 and
that ssp. candissima Pleipper, 1937 belonged to a different type.

BEURET (1952b) discovered that Lycaena hippothoe could be divided into

two different species : hippothoe, living in a vast area from East Asia (Amur)

to Spain, and candens, inhabiting a smaller region from North Iran (ssp.

candissima), Caucasus, Turkey to the Balkans. In the same paper he described

the Caucasian form of candens as ssp. pfeifferi, which looks very much alike

nominal hippothoe.

Beuret (1954) gave two distribution maps showing the allopatric

occurrence of hippothoe and candens. He could not ftnd any transitional forms

in the male genitalia between the two species. Nevertheless, the external

characters of the two species vary in such a way that Beuret (l.c.) could not

find any external character to differentiate the two taxa in all cases.

Remarks on the paper by P. Schaider
Our own investigations of the male genitalia in this group gave the same

results as those of BEURET. As the male genitalia of eurydame are identical

with those of hippothoe

,

we cannot agree with the conclusion by Schaider
placing eurydame under candens. Therefore, we do not accept the new
combinations he introducés into taxonomy on p. 417 but we re-establish the

well-known combinations he uses himself in the legend to his figures on p.

418 (!) :
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Figure 1 : Lycaena hippothoe hippothoe (Linnaeus, 1761), Belgium, prov. Luxemburg, Rabais-

Virton, 20. VI. 1932, valva (after Beuret 1952a, prep. and fig. 1169).

Figure 2 : Lycaena hippothoe eurydame (Hoffmannsegg, 1806), Switzerland, Graubunden,

Davosertal, Vil. 1935, valva (after Beuret 1952a, prep. and fig. 1178).

Figure 3 : Lycaena candens condens (Herrich-SchXffer, 1843), Turkey, Pontus, Amasya, 12.

VII. 1909, valva (after Beuret 1952b, fig. 19a).

Figure 4 : Lycaena candens pfeifferi (Beuret, 1952), USSR. Caucasus, Georgia, Achalzich

(Chambobel), 1910, valva (after Beuret 1952b, fig. 20a).

Lycaena candens candens (Herrich-Schaffer, 1843) (stat. rev.)

Lycaena hippothoe eurydame (HOFFMANNSEGG, 1806) (stat. and comb. rev.).

Conclusions affecting taxonomie nomenclature should not be based on the

results of the study of a single character (in this case UV radiation) in a

relatively small series, without thorough investigation of the existing

literature. It could for instance weel be true that eurydame, characterised by
the absence of the blue-purplish reflexion, gives a totally different image
under UV light than animals with that reflexion.
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Butterflies in western Turkey, June 1986 (Lepidoptera :

Papilionoidea & Hesperioidea)

David E. Gaskin & Elizabeth A. Littler

Samenvatting. Dagvlinders in West-Turkije, juni 1986 (Lepidoptera : Papilionoidea &
Hesperioidea)

De auteurs presenteren de resultaten van hun lepidopterologisch onderzoek in West-

Turkije (provincies Izmir en Aydin) in de periode van 25 tot 28 juni 1986. Na een korte

inleiding over de bezochte lokaliteiten volgt het systematisch gedeelte waarin 42

dagvlindersoorten worden vermeld.

Résumé. Papillons diurnes en Turquie occidentale, juin 1986 (Lepidoptera :

Papilionoidea & Hesperioidea)

Les auteurs présentent les résultats de leurs recherches lépidoptérologiques en Turquie

occidentale (provinces d’Izmir et Aydin) pendant la période du 25 au 28 juin 1986. Après

une courte introduction a propos des localités visitées suit la partie systématique. 42

espèces de papillons diurnes sont mentionnées.

Key words : butterflies - Lepidoptera - Papilionoidea - Hesperioidea - western Turkey

Gaskin, D.E. : Department of Zoology, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.

N1G 2W1.
Littler, E.A. : 2231 Partridge Pt. Road, Alpena, Michigan, U.S.A. 49707.

Introduction

The authors previously described the results of a short period of collecting

around Ku§adasi and Selguk in late 1983 (Gaskin & Littler 1986); the

present paper provides the results of further collecting during June 1986 in the

vicinity of Efes (June 25-26), in the western Aydin mountains (June 27),

several localities to the northeast of Izmir (June 28), and on the peninsula to

the west of that city (June 27). We concentrated our collecting in the vicinity

of Izmir to complement results from studies by ourselves (Gaskin & Littler

1986, 1987) and others (Olivier 1987 and unpublished data; Thomson 1987)

on the previously uncollected Greek Island of Chios, where the last-named

author found interesting endemism in the genus Maniola. No attempt is made

here to review existing knowledge of the butterfly fauna of Turkey; a major

project in this respect is presently in progress by Hesselbarth, van

Oorschot & Wagener.
Collecting Localities

Localities in this paper follow the spellings of the Standard Ravenstein

(Europaische Strassenkarte - Türkiye) (Fig. 1 ). Those worked by the authors

were :

Alagati (8 km ESE of the Coastal town of £esme) 200 m.

Ikizdere (in the Aydin daglari about 10 km NW of city of Aydin) 550 m.

(^esmealti (on coast, 4 km N of town of Uria, 30 km WSW of Izmir) 210 m.

Efes (4 km SW of the city of Selguk) 120 m.

Görceler (2 km SW of Manisa ridge crest) 550 m.

Karacora (5 km SW of Manisa) 500 m.

Sabuncubeli (1 km SW of Manisa, in the Manisa daglari).
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Fig. 1. The central coast of western Turkey, with major adjacent islands of eastern Greece,

including collecting localitites and reference points indicated in the text. a. Izmir, b. £esme,

c. Manisa, d. Aydin, e. Lesvos, f. Chios, g. Samos, 1. Alagati, 2. Ikizdere, 3. (^esmealti, 4. Uria,

5. Selijuk, 6. Efes, 7. Karacora, 8. Görceler, 9. Sabunctibeli.

A few sight records from Istanbul (Topkapi gardens) are included in the text

but not mapped in the figure.

Conditions at and around Efes were hot, dry and windy; the diversity of

butterflies and day-flying moths was disappointingly low; similar conditions

were encountered in the Aydin Mountains and the peninsula west of Izmir.

Butterflies of a relatively few species however, were abundant among pine

trees and secondary deciduous growth near Ala^ati. The best collecting was

obtained on the Manisa daglari, despite patches of heavy cloud passed over at

more and more frequent intervals as the day progressed. Many of the satyrids,

nymphalids and lycaenids were taken at bramble flowers in a few restricted

areas, although all families were also present on the south-facing slopes of

hills in all three localities examined in this region.

Results

Papilionidac

Papilio machaon Linnaeus, 1758 : Efes, Sabuncubeli.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) : Alagati, Qesmealti, Efes. Sabuncubeli.

Pieridae

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
:
£esmealti, Efes, Sabuncubeli.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) : Alapati, Qesmealti, Efes, Karacora, Sabuncubeli, Sultanahmet
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(Istanbul).

Pieris mannii (Mayer, 1851) : Karacora, Sabuncubeli.
Pontia edusa (Fabricius, 1777) : Efes.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) : Görceler, Karacora, Sabuncubeli.
Colias crocea (Fourcroy, 1785) : Efes, Görceler, Ikizdere, Sabuncubeli.
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) : Alafati, Efes, Sabuncubeli.

Lycaenidae
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) : Alagati (strongly marked second brood specimens),

£esmealti, Efes (2nd brood), Karacora, Sabuncubeli. First brood specimens, all fresh
except lor one worn specimen on a path at (^esmealti on the coast, were recorded in the
localities at higher altitudes.

Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) : Sabuncubeli, both sexes flying around oak trees up to 8 m
height, usually settling out of reach; taken with extension net.

Satyrium ilicis (Esper, 1779) : Karacora, Sabuncubeli, settling on low herbaceous flowers and
bare patches of moist soil.

Syntarucus pirithous (Linnaeus, 1767) : Sabuncubeli, taken exclusively on bramble flowers.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) : Sabuncubeli, on bramble flowers.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) : Sabuncubeli, on bramble flowers.

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) : Karacora, on dry bank.
Aricia agestis (Denis & SchiffermÜller, 1775) : Alagati, Efes, Görceler, Karacora.
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) : (^esmealti, Efes, Görceler, Karacora, Sabuncubeli.

Sultanahmet (Istanbul).

Nymphalidae
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) : Karacora.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) : Karacora, Sultanahmet (Istanbul).

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) : Görceler, Sabuncubeli.

Polygonia egea (Cramer, 1775) : Sabuncubeli, on bramble flowers, Sultanahmet (Istanbul).

Argynnis pandora (Denis & SchiffermÜller, 1775) : Efes.

Brenthis daphne (Denis & SchiffermÜller, 1775) : Sabuncubeli, large numbers on bramble

flowers.

Melitaea didyma (Esper, 1779) : Efes, a few settling on paths or low flowers, mostly rather worn.

Limenitis reducta (Staudinger, 1901) : Efes, Karacora, Sabuncubeli.

Brintesia circe (Fabricius, 1775) : Karacora, Sabuncubeli'.

Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908) : Alagati, Karacora, Sabuncubeli; fresh females only.

Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) : Karacora, a few males among pine trees, flying with

senthes, one taken. Identification confirmed by dissection of genitalia which match in all

details Fig. 74 provided by Coutsis (1983).

Hipparchia fatua (Freyer, 1845) . Alagati, common; Ikizdere, one fresh specimen sitting on a

lone pine tree at crest of hill.

Pseudochazara anthelea (Hübner, [1824]) : Sabuncubeli.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) : Sultanahmet (Istanbul).

Maniola megala (OberthÜr, 1909) : Efes, on brambles near Seven Sleepers, single specimens

scattered along about 100 m.

Maniola telmessia (Zeller, 1847) : Karacora, Sabuncubeli.

Hyponephele lupina (Costa, 1836) : Karacora.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) : Alagati, Karacora, Sabuncubeli.

Kirinia roxelana (Cramer, 1777) : Görceler, Karacora, Sabuncubeli.

Hesperiidae

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) : Karacora, Sabuncubeli.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) : Görceler, Karacora, Sabuncubeli.

Carcharodus alceae (Esper, 1780) : Alagati, Efes, common.
Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 : Efes.

Spialia orbifer (FIÜbner, [1823]) : Karacora.
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Harde, K.W. & Severa, F. : Der Kosmos-Kaferführer. Die mitteleuropaischen Kafer.

11x18 cm, 352 p., 33 kleurenfoto’s, 1080 afbeeldingen in kleur, 189 tekstfiguren, Franckh’sche

Verlagshandlung, W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1988, gebonden, met

plastic beschermhoes, DM 36,- (ISBN 3-440-05862-X).

Deze derde uitgave (de eerste verscheen in 1981) werd na de dood
van K.W. Harde bewerkt en uitgebreid door E. Moehn. Het boek

is een typisch determineerwerk met een inleiding over de bouw,

ontwikkeling, ecologie, fysiologie, voortplanting e.d. van kevers.

Nieuw in deze uitgave is een hoofdstuk door K.H. DiFFENÉ over het

fotograferen van kevers en een overzicht van de beschermde

keversoorten. Het aantal families is van 92 naar 139 gestegen en het

systematisch overzicht van het systeem der Coleoptera is volgens

de modernste inzichten in de fylogenie herwerkt.

Om het determineren te vergemakkelijken werd van elke familie

een typische vertegenwoordiger afgebeeld. Hierdoor komt men al

snel bij de juiste familie terecht. Op de rechterbladzijden staan dan

telkens afbeeldingen in kleur en links daarvan de tekst bij deze

illustraties. De tekst geeft informatie over de biologie en de

verspreiding van de behandelde soorten. Telkens wordt aangegeven

hoeveel soorten van het genus in Midden-Europa voorkomen zodat

men eventueel nauw verwante soorten niet over het hoofd ziet.

De afbeeldingen zijn zonder meer prachtig : uiterst scherp en natuurecht van kleur.

Het boek is erg verzorgd uitgegeven en stevig gebonden zodat het lange tijd zal mee kunnen

als veldgids. Het zal een belangrijke rol spelen bij het determineren van de Middeneuropese

kevers, ook voor de specialisten die de meer volledige literatuur (o.a. Everts, Freude/Harde/
Lohse) gebruiken, niet in het minst om de uitstekende afbeeldingen in kleur.

W O. De Prins
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Pyrgus alveus alveus (HÜBNER, [1803]) in Greece

(Lepidoptera : Hesperiidae)

Alain Olivier

Samenvatting. Pyrgus alveus alveus (HÜBNER, [1803]) in Griekenland (Lepidoptera :

Hesperiidae)

De auteur geeft een gedetailleerd overzicht van de geografische verspreiding van Pyrgus
alveus (Hübner, [1803]) in Griekenland, toegelicht door een verspreidingskaartje. De
soort wordt voor de eerste maal met zekerheid vermeld van de Pelopónnisos.

Résumé. Pyrgus alveus alveus (Hübner, [1803]) en Grèce (Lepidoptera : Hesperiidae)

L’auteur donne un aper<;u détaillé de la répartition géographique de Pyrgus alveus

(Hübner, [1803]) en Grèce, illustré au moyen d’une carte de répartition. Pour la première

fois, 1’espèce est mentionnée avec certitude du Péloponnèse.

Key words : Pyrgus - alveus - geographic distribution - Greece - Oros Helmós.

Olivier, A. : Luitenant Lippenslaan 43 bus 14, B-2200 Antwerpen.

Introduction

Little is known about the geographic distribution of Pyrgus alveus

(HÜBNER, [1803]) in Greece and DE JONG (1972) does not even mention any

material from that country. An account of the known geographic distribution

of P. alveus in Greece is given here, based on an extensive survey of the

literature and on material deposited in the collections of Mr. J.G. Coutsis,

Mr. D. VAN der Poorten, the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,

Leiden (RMNH) and in the author’s collection.

Geographic distribution of P. alveus in the Balkans and in Greece

P. alveus appears to be widespread in the Balkans, occurring in Bulgaria,

Yugoslavia and Albania (a.o. Buresch & Tuleschkow 1929-1930, Rebel
& Zerny 1931, Thurner 1964, de Jong 1972, Krzywicki 1981, JakSic

1988). I found eight references in the literature concerning the presence of

P. alveus in Greece, of which some are probably unreliable (‘). Rebel (1902)

records two males collected on 27. VII. 1901 at Hagios Vlasis [Moni Agia N.

Vlassia, Ahaia, Pelopónnisos] at the foot of Ór. Enmanthos (ca. 800 m).

These specimens could indeed be P. alveus ,
but it is also very possible that

confusion has arisen with Pyrgus armoricanus (OBERTHÜR, 1910) or Pyrgus

serratulae (Rambur, 1840). Unfortunately I didn’t see the specimens and I

consider this record as questionable.

All other literature records refer to material from Northern Greece

(Makedonia and the Pindos mountain range). VERITY (1936-1937) States : «I

have only seen a photograph of the single specimen found on 5th July in the

(‘) Koutsaftikis (1973, 1974) records only two Pyrgus species from Greece, viz. Pyrgus sidae

(Esper, 1784) and P. alveus, the latterbeingrecorded by this author from the nomoi Évros, Séres,

Flórina and Ahaia, from April to June. 1 fear that Koutsaftikis confuses all Greek Pyrgus

species (and probably Spialia orb ifer (Hübner , [
1 823]) too, a species that he doesn’t even mention

from Greece!) other than P. sidae under the single name Pyrgus alveus. Furthermore the flight

periods mentioned by him make the correctness of his determinations even more doubtful.

Consequently I shall not take his records into account in the present study.
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Bermion Mts. [óros Vérmio] between Naussa [Naoussa] and Seli [Séli]

[Imathla, Makedonla], at 800 m». Whether or not the determination of this

specimen is right is unimportant here, as the species certainly occurs in this

area (see below).

COUTSIS (1972) reports P. alveus from the South Pindos Mts. at 1 100 m in

July (see also below) and Dacie et al. (1972) found one single specimen near

Drama. HlGGlNS & RlLEY (1984) mention «N. Greece (Pindos)», probably

referring to the record by COUTSIS (l.c.).

Finally SCHMIDT & Hassler (1986) record it from the Óros Falakró

(Dróma, Makedoma).

Examination of specimens of Pyrgus alveus in the collections mentioned in

the introduction allows us to add the following data (see also map 1) and to

conclude that P. alveus is fairly widespread in Greece.

1. Óros Falakró (Dréma, Makedoma) (1200 m), 3. VII. 1984; idem (2000

m), 4. VII. 1984 (both leg. et coll. D. VAN DER POORTEN).
2. vic. Livaderó (Drama, Makedoma) (900 m), 25. VII. 1987 (leg. et coll.

J.G. COUTSIS).

3. Naoussa (Imathfa, Makedoma) (leg. ROMEI in coll. RMNH).
4. Óros Vérno [

= Ór. VItsi] (Flórina, Makedoma) (1300 m), 24. VII. 1979;

idem (1400 m), 9.VII.1980; idem (1800 m), 15. VII. 1980; idem (1 100 m),

12. VII. 198 1 (all leg. et coll. D. VAN DER POORTEN). Vic. Flórina [Óros

Vérno?] (Flórina, Makedoma) (1500 m), 8. VII. 1982 (coll. RMNH).
5. Léhovo (Flórina, Makedoma) (1200 m), 9. VII. 1983 (leg. et coll. D.

van der Poorten).
6. Apóskepos (Kastoria, Makedonla) (1500-1600 m), 17. VII. 1982 (leg. et

coll. D. van der Poorten).
7. Katara Pass (Trikala, Thessalfa) (1420 m), 5. VII. 1971 (leg. et coll. J.G.

COUTSIS).

8. Kalambaka (Trikala, Thessalfa), VII. 1976 (coll. RMNH).
9. Aspropótamos (Trikala, Thessalfa) (1100 m), 25. VII. 1970; idem, 4. VII.

1971 (all leg. et coll. J.G. COUTSIS).

10. Óros Kóziakas (Trikala, Thessalfa) (1200 m), 16. VII. 1980 (leg. et coll.

J.G. COUTSIS).

1 1. Óros Tsoumérka (Arta, Thessalfa) (1400 m), end VII. 1977 (leg. et coll.

J.G. COUTSIS).

12. óros Timfristós (Evritanfa, Sterea Ellas) (1600 m), 17. VII. 198
1
(leg. et

coll. D. van der Poorten).
13. óros Helmós (Aroania Óri, Ahafa, Pelopónnisos) (ca. 1700 m), 4. VIII.

1978 (coll. RMNH); idem (1700 m), 13. VII. 1981 (leg. et coll. B.

Maes) ('); idem (1800 m), 19. VII. 1984 (leg. et coll. D. van DER
Poorten); idem (1850 m), 17. VII. 1985 (leg. et coll. A. Olivier).

(') I did not see the specimens collected by Maes myself but I was able to examine a clear

photograph of them . They agree well with the specimen shown here on figs. I and 2. Dissection of

the gcnitalia confirmed thcir identity (W.O. De Prins, pers. comm.).
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Fig. 1 : Pyrgus alveus alveus (Hübner, [1803])
d* (upperside), Ór. Helmós (Aroania Óri,

Ahaïa, Pelopónnisos, Greece) (1850 m), 17.

VII. 1985, leg. A. Olivier.

2

Fig. 2 : idem (underside).

Discussion

P. alveus appears to have a continuous geographic distribution from
Makedom'a and Thessalia southwards to Ór. Timfristós and to occur in an
isolated population on Ór. Helmós (and possibly on Ór. Erimanthos). The
present report from Ór. Helmós is the first unambiguous record from the

Pelopónnisos. The lack of records from any of the mountains lying in between

(Ór. Gióna, Ór. Parnassós and Ór. f ti) is more likely to be due to under-

collecting than to real absence of the species, as the Pyrgus group seems to fall

outside the scope of interest of many entomologists.

All specimens of P. alveus that I know from Ór. Helmós have been taken at

an altitude of 1700-1850 m from mid-July to the beginning of August. All

specimens that I have seen show an extension of the white markings on the

wings (figs. 1 and 2), this probably being due to the warm and dry climatic

conditions on Ór. Helmós (I collected my specimen in a characteristic biotope

of Lycaena thetis hephestos (Dils & van DER POORTEN, 1985)). Similar

phenotypes are occasionally met with in other areas and there is no reason to

suppose that this marked expression of the spotting is due to anything else

than to ecophenotypic variation. All Greek populations can be referred to the

nominotypical subspecies. The genitalia of one specimen are illustrated (fig.

3), as well as those of the closely related P. armoricanus persicus (Reverdin,

1913) (fig. 4) for comparison.
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Fig. 3 : Pyrgus alveus alveus (HÜbner, [1803]) cf, Ór. Helmós (Aroania Óri, Ahala, Pelopónnisos,

Greece) (1850 m), 17.VII.1985, leg. A. Olivier, gen. 2501 [W.O. De Prins],

Fig. 4 : Pyrgus armoricanus per.iicus (Reverdm
, 1913) Diakoftó ( Ahafa, Pelopónnisos, Greece)

(100 m), 13. VII. 1985, leg. A. Olivier, gen. 2502 [W.O. De Prins],
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Map 1. Known geographic distribution of Pyrgus alveus alveus in Greece.
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Gerlach, D. : Mikroskopieren - ganz einfach. Das Mikroskop - seine Handhabung - Objekte aus dem
A/tag.

16 x 23,5 cm, 192 p., 48 kleurenfoto’s, 73 zwartwitfoto’s, 17 tekstfiguren. Franckh’sche Verlags-
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Wie zich met de wereld van het kleine bezig houdt, kan niet zonder vergrootglas, prepareer-

mikroskoop of ‘echte’ mikroskoop. Dit boek behandelt vooral het laatste, hoewel er ook talri jke

stukken gewijd zijn aan de minder sterke vergrotingen. De auteur geeft raad bij de aanschaf van

een mikroskoop. Dit is uiteraard afhankelijk van het voorwerp dat men wil bestuderen.

De auteur verklaart de bouw en de werking van een mikroskoop en geeft verder een heleboel

tips om diverse onderwerpen te onderzoeken. Erg praktisch zijn de raadgevingen voor het

aankopen van allerlei toebehoren. Zo legt de auteur de werking uit van fasekontrast en allerlei

optische methoden om de beeldscherpte te vergroten, o.a. schuin invallende belichting,

polarisatie, optische kleuring. Ook wordt aangetoond hoe men op de meest praktische wijze het

bestudeerde voorwerp kan vastleggen op een foto of een tekening.

De illustraties bestaan voor een groot deel uit afgewerkte preparaten, maar ook uit struktuur-

tekeningen van apparaten en methoden. Zij dragen in ruime mate bij tot een beter verstaan van

de vlot leesbare tekst. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven op kwaliteitspapier. Het is een werk

voor mensen die meer uit hun mikroskoop willen halen dan het louter plaatjes kijken.

W.O. De Prins
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Taxonomy of the Ochyrotica concursa group (Lepidoptera :

Pterophoridae, Agdistinae)

C. Gielis

Abstract. Specimens of the Ochyrotica concursa group have been examined. The type

specimens of O. concursa (Walsingham, 1891), O. africana (Bigot, 1969) comb. nov. and
O. rufa Arenberger, 1987 have been reexamined and their identity established. O. yanoi
Arenberger, 1988 is recorded from Vietnam. Among the material an additional species

has been recognized : O. breviapex n. sp. from Indonesia. The species are keyed and
illustrated.

Samenvatting. Taxonomie van de Ochyrotica concursa group (Lepidoptera : Pteropho-

ridae, Agdistinae)

Eksemplaren van de soortengroep Ochyrotica concursa werden onderzocht. De type-

eksemplaren van O. concursa (Walsingham, 1891), O. africana (Bigot
, 1969) comb. nov.

en O. rufa Arenberger, 1987 werden opnieuw onderzocht en hun identiteit vastgesteld.

Uit Vietnam wordt O. yanoi Arenberger, 1988 gemeld. In het onderzochte materiaal

bevond zich een nog niet herkende soort : O. breviapex n. sp. uit Indonesië. Voor de groep

werd een determineertabel opgesteld en de soorten werden afgebeeld.

Résumé. Taxonomie au sein du groupe Ochyrotica concursa (Lepidoptera : Pteropho-

ridae, Agdistinae)

Après examin des exemplaires types du groupe Ochyrotica concursa, 1’identité exacte de O.

concursa (Walsingham, 1891), O. africana (Bigot, 1969) comb. nov. et O. rufa

Arenberger, 1987 a pu être établie. O. yanoi Arenberger, 1988 est signalé du Vietnam.

Une nouvelle espèce a pu être identifée, en 1’occurrence O. breviapex n. sp. d’Indonésie.

Une table de détermination du groupe, ainsi que des figures de chaque espèce sont jointes

a Partiele.

Gielis, C. : Mr. Haafkensstraat 36, NL-4128 CJ Lexmond, Netherlands.

In studying the collection of Pterophoridae from Indonesia in the

Rijksmuseum van Natuurlijk Historie in Leiden, the Netherlands I noticed a

remarkable variation in the wingshape in the specimens identified as

Ochyrotica concursa WALSINGHAM. This struck me because a small series of

specimens from Vietnam had been examined some time before in the Museum
of Paris (MNHN) and these had a noticeably acute apex of the forewing.

These findings encouraged me to examine the type-specimens of the insects of

similar appearance in this genus.

The species in this group are very difficult to separate on external

characters. The wingpattern in the species are very uniform and hardly give

support to the separation of the species. The genital structure in both male

and female however are very characteristic and diagnostic. In this publication

the general characters of the species in the group will be given, followed by

the keys and the species descriptions, with special attention to the diagnosis.

Description of combined characters :

Wingspan 11-17 mm. Head dorsally with prominent bifid scales. Antennae

approximately half the wing length. Labial palpi as long as head, third

segment small. Hindlegs with two pairs of prominent spurs of equal length.

Colour ochreous-brown, markings dark brown. The markings consist of a
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costal streak, a discal spot, an unevenly developed dorsal spot at 2/3 of the

wing length and a spot at the dorsal 2/3 of the termen.

Male genitalia. The genitalia are symmetrical. Valvae rounded, elongate.

In the basal 2/3 a prominent sacculus is present, followed by a small saccular

blotch. From the junction of the sacculus and the saccular blotch a costal arm
originates pointing to the juxta. The juxta is ill-developed. The vinculum,

saccus structures and the 8th sternite are treated with the species, because of

their diagnostic value. The aedeagus is curved, and has no cornuti.

Female genitalia. Papillae anales well developed. Apophyses posteriores 2

to 3 times the size of the papillae anales. Apophyses anteriores present in

O. concursa and O. breviapex. The bursa copulatrix simple, without a signum

(except in O. yanoi ARENBERGER and O. breviapex n. sp. which have a minute

signum of small spiculae). The ductus bursae is treated with the species.

Key to the species of the O. concursa group

1. Apex of forewing short (fig. 2) O. breviapex n. sp.

- Apex acutely extended (fig. 1) 2

2. Colour dark ferruginous O. rufa ARENBERGER
- Colour ochreous-brown 3

3. Terminal spot only developed in central forewing part, almost linear,

margined pale brown O. africana BIGOT
- Terminal spot well developed in dorsal 2/3 of forewing 4

4. Wingspan 14-16 mm O. concursa WALSINGHAM
- Wingspan 11-14 mm O. yanoi ARENBERGER

Key based on male genitalia

1.

Costal arm absent (fig. 3) O. rufa Arenberger
- Costal arm present 2

2. 8th sternite bifurcate 3

- 8th sternite not cleaved 4

3. Sclerotized part of 8th sternite as long as wide (fig. 6)0. concursa Walsm.
- Sclerotized part twice as long as wide (fig. 7) O. africana Bigot

4. Vinculum with pronounced saccus (fig. 5) O. yanoi Arenberger
- Vinculum without pronounced saccus (fig. 4) O. breviapex n. sp.

Key based on female genitalia

Note : Female genitalia of O. rufa ARENBERGER are not known.

1. Apophysis anterior present 2

- Apophysis anterior absent 3

2. Antrum of ductus long and slender, about 3-4 times as long as wide (fig. 1 1

)

O. concursa Walsingeiam
- Antrum twice as long as wide (fig. 9) O. breviapex n. sp.

3. Ductus bursae straigth towards bursa copulatrix (fig. 10)

O. africana BIGOT

- Ductus bursae tortuous, after a turn a small section running parallel to the
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sclerotized distal segment (fig. 8) O. yanoi ARENBERGER

Ochyrotica concursa (Walsingham, 1891) (figs. 6, 11)

Sieganodactyla concursa Walsingham, 189E Entomo/ogist’s mon.Mag. 1891: 241-242.

Holotype, female, Ceylon, Pundaloya, no date, e.1. Argyreia , E.E. Green, prep. B.M. 18105,

(BMNH) [examined].

Diagnosis: Wingspan 14-16 mm. Apex of forewing acutely extended.

Terminal spot large, covering the dorsal 2/3 of the outer margin. Male
genitalia with 8th sternite bifurcate, almost as wide as long. In the female

genitalia the apophyses anteriores present. The antrum bursae excavated and
gradually widening.

Biology: The type specimen has been bred on Argyreia. Another foodplant,

Lamana , has been mentioned (FLETCHER 1920).

Distribution: Ceylon. The species has been recorded from India as well, but

the author has not examined specimens from this country.

Ochyrotica africana (BIGOT, 1969) (figs. 7, 10)

Sieganodactyla africana Bigot, 1969. Revue Zool. Bot. afr. 79 : 170-171. Holotype, male.Zaire,

Rutshuru, III. 1938, J. Ghesquière, (MRAC) [examined], comb. nov.

Diagnosis: Wingspan 14-15 mm. Apex of forewing acutely extended.

Terminal spot small, almost linear, parallel to the costal margin, ending at the

central outer margin. Male genitalia with 8th sternite long and bifurcate.

Female genitalia with a simple tubular ductus bursae in which the sclerotized

segment is approximately three times longer than wide.

Biology: unknown.
Distribution: Zaire, Gabon, Tanzania.

Ochyrotica yanoi Arenberger, 1988 (figs. 1, 5, 8)

Ochyrotica yanoi Arenberger, 1988, Ent.Z., Frankf.a.M. 98 : 276-279.

Material examined: 3 males, 3 females, 2 specimens with abdomen missing, Vietnam, Tonkin,

Cho Ganh, III, e.1. feuilles patates (Ipomaea batatas), Duport, Genitalia slide CG 1866, 1867,

1871 and Bigot 125. 1 female, Vietnam, Tonkin, Cho Cay, 20-31. IV, Duport, (MNHN, CG).

Misidentification: Ochyrotica concursa auct., Meyrick 1929; Yano 1963.

Diagnosis: Wingspan 11-14 mm. Wingmarkings as in O. concursa. Male

genitalia with long broad-based 8th sternite, extending into a long and slender

top. The vinculum has a long, slender saccus. The female genitalia have a

ductus bursae with a sclerotized antral segment, three to four times longer

than wide. The ductus makes a sharp turn to posterior and runs parallel to the

antrum for a short length. A small signum of minute spiculae is present.

Biology: The larvae feed on the leaves of Ipomaea batatas Lam.
Distribution: Japan; Vietnam: Tonkin. Yano (1963) supposed that he

illustrated O. concursa WALSINGHAM and mentioned the species for the

Japanese fauna. The genitalia, however, match the present species,

recognized by Arenberger as separate.

Ochyrotica breviapex spec. nov. (figs. 2, 4, 9)

Holotype, male, New Guinea, NE Wau, Morobe District, 1200 m, 29-30.1.

1967, malaise trap, leg. R.S., Genitalia slide CG 3004, (RMNH). Paratype: 1

female, Indonesia, New Guinea, Baliem Camp, 16-27. XI. 1938, L.J.
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Fig. 1: Ochyrotica yanoi Arenberger. Fig. 2: Ochyroiica breviapex sp. n.

Vietnam, Cho Ganh, III (MNHN). Holotype.

Fig. 3: Ochyrotica rufa Arenberger, 1987. Male genitalia. Maurice, no date. Genitalia slide

Bigot 1 12.

70



6

Fig. 4: Ochyrolica breviapex sp. n.. Male genitalia. Holotype.

Fig. 5: Ochyrotica yanoi Arenberger. Male genitalia, 8th sternite. Vietnam, Gho Ganh, III,

Genitalia slide CG 1866 (MNHN).
Fig. 6: Ochyrotica concursa (Walsingham, 1891). Male genitalia, paratype, 8th sternite.

Fig. 7: Ochyrotica africana (Bigot, 1969). Male genitalia, 8th sternite, Tanzania, Uzungwa Mts.,

Chita Forest Res., 1500 m, 10.IX.1984, Genitalia slide CG 4033, Stoltze & Petersen (ZMUC).

Toxopeus (Neth. Ind.-Amer. New Guinea Exp.), Genitalia slide CG 3001

(RMNH); 2 males, New Guinea, NE Wau, Morobe District, 1200 m, 19-31.1.

1961, malaise trap, R. STRAATMAN (Bishop Museum); 1 abdomen missing,

Indonesia, E. Borneo, Tabang, Bengen River, 125 m, 28. VIII. 1956, A.M.R.

Wegner (CG).

Diagnosis: Wingspan 11-14 mm. Apex of forewing short. Male genitalia

with short basal part of 8th segment, extending into a slender top. Female
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Fig. 8: Ochyrotica yanoi Arenberger, 1988. Female genitalia. Vietnam, Cho Ganh, 111,

Genitalia slide CG 1871 (MNHN).
Fig. 9: Ochyrotica breviapex sp. n. Female genitalia, paratype, ductus bursae.

Fig. 10: Ochyrotica africana (Bigot, 1969). Female genitalia, ductus bursae. Tanzania, Uzungwa
Mts., Chita Forest Res., 1500 m, 10. XI. 1984, Genitalia slide CG 4034, Stoltze & Petersen

(ZMUC).
Fig. 11: Ochyrotica concursa ( Walsingham, 1891). Holotype, Female genitalia, ductus bursae.

genitalia with curved antrum of ductus bursae, twice as long as wide. A small

signum of minute spiculae is present. Apophyses anteriores small.

Biology: Unknown.
Distribution: Indonesia: Borneo, New Guinea; Papua New Guinea;

Philippines: Mindanao, Misamis; Guadalcanal.

Ochyrotica rufa ARENBERGER, 1987 (fig. 3)

Ochyrotica rufa Arenberger, 1987, Ent.Z., Frankf.a.M. 97 : 175-176.

Holotype, male, Madagascar, Batroka, 1954, E. Diehl, Genitalia slide Ar. 3260 (BMNH)
[examined].
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Diagnosis: Wingspan 13-15 mm. Colour dark ferruginous-brown. Male
genitalia differing by the shorter sacculus. The valva symmetrical, pointed,

with a centrally placed small fibulum. Female unknown.
Biology: Unknown.
Distribution: Madagascar, Maurice.
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Boekbesprekingen

Rungs, C.E.E. : Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse.

Contribution d la connaissance de lafaune entomologique de la Corse: Lepidoptera. Liste-inventaire

des espèces de l’ile.

16,3 x 24,9 cm, 86 p., Suppl. Alexanor 15
,
45 Rue de Buffon, F-75005 Paris, gebonden in slappe

kaft, 1988, 150,- FFr. (ISBN 2-903273-02-2)

Deze naamlijst van de Lepidoptera van Corsica ligt in het verlengde van de bekende «Liste

Leraut» (1980). Na een korte inleiding (p. 7-10) volgt de naamlijst (p. 11-42). Deze volgt

grotendeels de systematiek en nomenclatuur in Leraut, maar in vele gevallen werd deze

aangepast aan de stand van kennis anno 1988. Enkele taxa, welke niet in Leraut zijn

opgenomen, worden hier vermeld. In totaal zijn er nu 1384 soorten bekend van Corsica. In een

korte «annexe» (p. 43-44) en «notes et commentaires» (p. 44-46) worden enkele twijfelachtige

meldingen alsook mogelijk aanwezige soorten behandeld.

Verder is er nog een zeer volledige bibliografie (p. 47-61 ). Het werk wordt besloten door een

index der afkortingen van auteursnamen (p. 65-67), een index van de wetenschappelijke namen

(p. 69-86). De verzorgde lay-out van het werk is helemaal conform aan die van het tijdschrift

Alexanor. Een must voor al wie geïnteresseerd is in de Lepidoptera van Corsica en van het

westelijke Middellandse Zeegebied.

A. Olivier
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Mitchell, A. & More, D. : Laub- und Nadelbaume Europas. Ueber 750 europaische Baume in Farbe.

22 x 30 cm, 192 p., 1700 afbeeldingen in kleur, Franckh’sche Verlagshandlung, W. Keiler & Co.,

Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1987, gebonden met stofomslag, DM 68,- (ISBN 3-440-

05789-5).

Deze «encyclopedie van de bomen» werd uit het Engels vertaald door C. Arndt. Het boek

bevat ongeveer 1700 afbeeldingen in kleur van diverse boomonderdelen : de schors, de algemene

boomvorm, de knoppen, de bladeren, bloemen en vruchten. Door deze afbeeldingen alleen is het

mogelijk de ruim 500 verschillende soorten Middeneuropese bomen en ongeveer 250 variëteiten

te determineren.

De tekst geeft een beschrijving van elke soort en variëteit en wijst op de kenmerken waarop
speciaal moet gelet worden bij het determineren. Verder krijgt de lezer informatie over de

herkomst van vele bomen en het gebruik door de mens. Ook staan er voor de tuinier vele tips in

om diverse boomsoorten met zoveel mogelijk kans op welslagen te planten.

Door zijn korte, maar duidelijke uitleg, en vooral door de talrijke illustraties vervult het boek

een belangrijke rol als determineerwerk. En dat is erg interessant o.a. voor mensen die bomen
nauwkeurig op naam moeten brengen voor het kweken van insekten. Een aanrader dus.

W.O. De Prins

Descoins, C. & Frerot, B., ed. : Mediateurs chimiques : comportement et systématique des

Lépidoptères. Applications en agronomie.

16 x 24 cm, 206 p., vele tekstfiguren, Colloques INRA No 46, Institut national de la recherche

agronomique, te verkrijgen bij INRA Publications, route de St.-Cyr, F-78026 Versailles Cedex,
France, gebonden, 1988, 100,- FFr. (ISBN 2-7380-0033-9).

Het boek bestaat uit 21 artikels gebaseerd op lezingen gehouden tijdens een colloquium van
het INRA rond het thema «Identifikatie en analyse van seksuele feromonen bij Lepidoptera en

toepassingen in de landbouwkunde», gehouden te Valence (Frankrijk) op 13 en 14 december
1985.

Na een korte inleiding door de verantwoordelijke uitgever volgen de diverse bijdragen door
verschillende autoriteiten. Deze bijdragen hebben vaak betrekking op vertegenwoordigers van de

families Noctuidae en Tortricidae. Het werk richt zich tot landbouwkundige ingenieurs en

zoölogische laboratoria, alsook tot mensen met een gevorderde kennis van de problematiek

rond seksuele kommunikatie bij Lepidoptera.

A. Olivier
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Two new scythridid species from south Europe - Scythris jaeckhi

n. sp. and S. nieukerkeni n. sp. (Lepidoptera : Scythrididae)

Bengt A. BENGTSSON

Abstract. Scythris jaeckhi n. sp. from Greece and Turkey, and S. nieukerkeni n. sp. from
north Spain are described.

Samenvatting. Twee nieuwe Scythris-soorten uit Zuid-Europa - Scythris jaeckhi n. sp.

en S. nieukerkeni n. sp. (Lepidoptera : Scythrididae)

Scythrisjaeckhi n. sp. uit Griekenlanden Turkije en S. nieukerkenin. sp. uit Noord-Spanje
worden beschreven.

Résumé. Deux nouvelles espèces du genre Scythris d’Europe méridionale - Scythris

jaeckhi n. sp. et 5. nieukerkeni n. sp. (Lepidoptera : Scythrididae)

Scythris jaeckhi n.sp. de Grèce et Turquie, et S. nieukerkeni n.sp. du nord d’Espagne sont

décrits.

Zusammenfassung. Zwei neue Scythris-Arten aus Südeuropa - Scythris jaeckhi n. sp.

und 5. nieukerkeni n. sp. (Lepidoptera : Scythrididae)

Scythris jaeckhi n. sp. aus Griechenland und der Türkei, und S. nieukerkeni n. sp. aus

Nordspanien werden beschrieben.

Bengtsson, B.A. : Box 71, S-380 74 Löttorp, Sweden.

In 1988 Mr. Willy De Prins, Antwerp, sent me for determination some
scythridid moths found in Turkey. Among the specimens were two that

appeared to belong to an undescribed species. When searching for more
specimens I discovered in unpublished material by Mr. Eberhard Jackh that

Dr. Josef KLIMESCH had found some specimens in Greece. I wrote to Dr.

Klimesch for a loan of his material and he generously handed over three

specimens at my disposal.

At about the same time Dr. Eric J. VAN NiEUKERKEN, Leiden, also

presented me some undetermined scythridid material. From an expedition in

mountain area Picos de Europa, Spain, he and Dr. S. Richter had the

fortune to come across two undescribed Scythris sp. of which S. nieukerkeni

n. sp. will be introduced in this paper. The other undescribed species will

emerge in a future article dealing with the ''restigerella-group’ to which that

new species belongs.

Scythris jaeckhi n. sp.

Type locality : Turkey, Gümüshane, Kopdagi Gegidi.

Holotype :

1 male, labelled : Kopdagi Gegidi, 2400-2600 m, W side, 28-29. VII. 1987, St.

429 (white label); Türkiye Gümüshane, H. & Th. v. Oorschot, W. de Prins & F.

Coenen (white label); Holotypus, Scythris jaeckhi Bgts. (red label). In coll.

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam.

Paratypes :

1. 1 male, labelled as in holotype; Gen.prep.nr 242X cf, Scythrisjaeckhi Bgts.,

B.A. Bengtsson (yellow label); Paratypus, Scythris jaeckhi Bgts. (red label).

Genitalia mounted on slide. In coll. De Prins.
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2. 1 male, labelled: Graecia, Pelop., Chelmos, 2200 m, 24. VI. 1958, J.

Klimesch (white label); Genitalpraparat No. 123 c/, J. Klimesch, Linz (white

label); Sc. spec.?, det. E. Jackh, 1973, 7717 (white label); Paratypus, Scythris

jaeckhi Bgts. (red label). Genitalia mounted on slide. In coll. KLIMESCH.

3. 1 female, labelled as in paratype 2; Genitalpraparat No. 1 24 §, J. Klimesch,

Linz (white label); Foto: 7301.53 [referring to a photographic file in coll.

Jackh] (white label); Scythris spec.??, det. E. Jackh 1973, 7727 (white label);

Paratypus, Scythris jaeckhi Bgts. (red label). Genitalia moutned on slide. In

coll. Klimesch.

4. 1 female, labelled as in paratype 2 (no genitalia preparation); Paratypus,

Scythris jaeckhi Bgts. (red label). In coll. KLIMESCH.

5. 1 female, labelled : Graecia, Pelopones, Chelmos, 2300 m, 24. VI. 1958, leg.

Klimesch (white label); Genitalpraparat Ja 8392 (white label); Paratypus,

Scythris jaeckhi Bgts. (red label). Genitalia mounted on slide. In coll. Kasy.

[The paratype was not seen by me but identified by a photo].

Diagnosis : Scythris jaeckhi n. sp. (Fig. 1) is characterized by its slender

yellowish plical streak on a brown ground with violet tinge, thus resembling

several species with such markings. S. jaeckhi differs from S. sa/viel/a

(MEESS), 5. scipionella (STAUDINGER) and certain well-marked specimens of

S. cupreella (STAUDINGER) by its size (wing expanse less than 14 mm, that of

the latter usually more than 16 mm). S. scorpionella JACKH has a white-scaled

streak, not yellowish, the labial palpi are very slender, and above eye a dash of

yellowish scales is missing. S. moldavicella Caradja, S. vernusella Jackh,
S. balcanica Jackh, S. emichi (Ancker) and S. libanotica Jackh are

considerably smaller (at most 12 mm). Besides, 5. jaeckhi n. sp. belongs to

quite another group of Scythrididae on the base of its genitalia morphology

(cf. Jackh 1977, 1978) and as the external features often are insufficiënt fora

safe determination the examination of the genitalia is strongly recommended.

Wing expanse 12-14 mm, length of forewing 5-6 mm.
Head fuscous, behind and above eye with ivory scales, those above eye

particularly long.

Haustellum of same colour as in head, fuscous, with few pale scales.

Collar paler than head, laterally light brown ochreous.

Antennae reaching about two thirds of forewing, of same colour as head; cilia

in male rather short, length only half of the thickness of flagellum, in female

very short; scape fuscous above, ivory beneath, pecten prominent, ivory; the

flagellum has a ventral patch of ivory scales on every joint, towards apex
slightly darkening.

Labial palpi curved, ascending, reaching hight of crown; first joint ivory with

few dark scales, second and third joint fuscous with complete subdorsal

streak of ivory scales, the second one with an additional basal ring of ivory

scales.

Thorax and tegulae fuscous.

Forewing rather dark brown, somewhat glossy, with slight violet tinge, at base

76



Fig. 1. Scythris jaeckhi n. sp., Holotype, Turkey, Gümüshane, Kopdagi Ge?idi, 2400-2600 m,

W side, 28-29. VII. 1987, H. & Th. van Oorschot, W. De Prins & F. Coenen leg.

c

4

Fig. 3. Male genitalia of 5. jaeckhi n. sp., paratype no. 2; t= tergum 8, u= uncus, g= gnathos,

a = aedeagus, s = sternum 8.

Fig. 4. Female genitalia of S. jaeckhi n. sp., paratype no. 3.
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of costa and from about mid costa to apex with pale brownish scales,

increasing in number outwards, culminating in subapical area; plical streak

yellowish and narrow, from base of forewing to somewhat beyond tornus,

above tornus with small indication of interruption. Cilia fuscous.

Hindwing almost as broad as forewing, with dark brown-tipped scales. Cilia

dark fuscous.

Legs covered with brown ochreous and ivory scales, coxae in their entirety

paler than tarsi.

Abdomen in male dark brown dorsally, ivory ventrally with some ochreous-

tipped scales; anal tuft gathered, partly bent inwards posteriorly. Female
abdomen dark brownish dorsally, on ventral side gradually paler posteriorly,

last three penultimate segments dirty ivory.

Male genitalia (Fig. 3) : Uncus a shield-like sclerotization with some lateral

bristles; gnathos a short, transverse band with parallel callosities, uniting

sublateral parts of tegumen; tegumen broad. Valvae somewhat asymmetrical,

bifurcate, the outer branches more or less rounded, moderately sclerotized,

the inner branches pointed and somewhat more sclerotized. Vinculum a

rounded plate. Aedeagus rather long, slightly bent near middle, tapering

posteriorly. Juxta pear-shaped. Tergum 8 a broad girdle (Fig. 3, t), sternum 8

(Fig. 3, s) subtriangular, laterally with sclerotized, projecting «hips».

Female genitalia (Fig. 4) with conspicuous sterigma, spatular, with subapical

ostium. Antrum shortly sclerotized, ductus bursae narrow and discernible.

Apophyses anteriores very short, a morph S. jaeckhi n. sp. is sharing with the

females of the aerariella group (cf. e.g. Bengtsson & Passerin D’Entrèves
1988 and Passerin D’Entrèves 1982).

Biologv : The adults have been found in June and July at altitudes between

1600-2600 m.

Distribution : Greece and Turkey.

Etymology : Scythris jaeckhi n. sp. is dedicated to the great lepidopterist Mr.

Eberhard JACKH, Hörmanshofen, who has contributed so much to the

knowledge of the European lepidopterous fauna, and especially to the family

Scythrididae.

Scythris nieukerkeni n. sp.

Type locality : Spain, Cantabria, Picos de Europa, Peha Vieja.

Holotype :

1 male, labelled : Espana (Cantabria), Picos de Europa: 3 km ESE Pena Vieja.

UN5280, 28.vii.1986. S. Richter, E.J. van Nieukerken (white label); EvN
86070, at midday, 1950 m, dry limestone rock (white label); Gen. piep. nr.

238X cf, Scythris nieukerkeniBgts., B.A. Bengtsson (yellow label); Holotypus,
Scythris nieukerkeni Bgts. (red label). Genitalia mounted on slide. In coll.

Rijksmuseum van Natuurlijke Flistorie, Leiden.

Diagnosis : It is impossible to determine S. nieukerkeni n. sp. safely only by the

external appearence. The species is similar to a great number of other dark.
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Fig. 2. Scythris nieukerkeni n. sp., Holotype, Spain, Cantabria, Picos de Europa, 3 km ESE Pena
Vieja, 28.VII. 1986, S. Richter & E.J. van Nieukerken leg.

Fig. 5. Male genitalia of S. nieukerkeni n. sp., holotype; v= valva.

Fig. 6. Eight abdominal segment of S. nieukerkeni n. sp., holotype; t= tergum 8, s= sternum 8.
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small scythridids. However, the genitalia are quite different from all other

known species.

Wing expanse 9.5 mm.
Head dark brown, paler above eye.

Neck tuft brown, laterally with pale scales.

Antennae dark brown, scape with pecten. Cilia length equal to half the

thickness of flagellum.

Labial palpi ascending, curved, reaching the height of antennae base, dark

brown with numerous white scales, especially on the basal joint.

Tegulae and thorax dark brown.

Forewing dark brown with few, isolated pale scales; at costa just beyond
middle a small line of whitish scales reaching cilia, more extended on ventral

side of forewing. Dark scales of forewing with paler base as in e.g. S.

picaepennis (Haworth).
Hindwing dark fuscous, breadth 0.8 of forewing.

Cilia of all wings fuscous, somewhat darker in forewing.

Femur and tibia in all legs mottled with fuscous and whitish scales.

Tarsi dark brown.

Abdomen dark fuscous dorsally, dirty ochreous ventrally; anal tuft small.

Male genitalia (Fig. 5-6) very compact, asymmetrical and difficult to

interpret. Valvae small, bristled flaps. Tegumen oval. Aedeagus strongly

sclerotized, tapered, apically bent, with a short projection in middle. A
sclerotized, large, rounded projection may be a proximal arm of gnathos.

Tergum 8 a week subtrapezoid membrane with indented, posterior margin.

Sternum 8 with deep bifurcation posteriorly, the distal arms diverging and
strongly sclerotized at the ends.

Female unknown.

Biology : No further information is available than what is stated on the labels

of the holotype.

Distribution : Only known from the type locality.

Etymology : I name this species after the nepticulid specialist Dr. Eric J. VAN
NiEUKERKEN, Leiden, who has found this species and generously handed it to

me for description.
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Boekbespreking

Baehr, B. & W. ; Welche Spinne ist das?

11x18 cm, 127 p., 113 kleurenfoto’s, 8 tekstfiguren, Franckh’sche Verlagshandlung W. Keiler &
Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, gebonden met plastic omslag, 1987, DM 19,80 (ISBN 3-

440-05798-4).

De ondertitel «Kleine Spinnenkunde für jedermann» zegt het meteen
:
geen diepgaand deter-

mineerwerk voor de ca. 850 Middeneuropese spinnensoorten, maar een wandeling in de vormen-
en kleurenrijkdom en - opvallend - ook een blik op de interessante levenswijzen en gedragspatro-

nen van de verschillende spinnenfamilies.

Traditioneel begint zo’n boekje met een paar inleidende hoofdstukken over bouw en

levenswijze van spinnen, zo ook hier. Maar in al hun bondigheid zijn ze toch ook voor de wat

gevorderde natuurvriend interessant en vermelden soms weinig bekende gegevens (b.v. dat bij

een paar geslachten het wijfje de kleine spinnen aktief voedt). Het hoofdstukje over web- en

webbouw geeft beknopt een lezenswaard inzicht in de evolutieve lijnen.

Aan de hand van uitstekende kleurenfoto’s (en habitustekeningen) plaatst men de spinnen die

we rondom ons tegenkomen binnen families en groepen. Over deze families wordt dan algemene

informatie i.v.m. levenswijze en ecologie gegeven. Interessant en plaatsbesparend is daarbij het

gebruik van codes om levensgebied, webbouw en dag-nachtaktiviteit aan te geven. De uitleg is

steeds vlot leesbaar en boeiend en verbindt vaak anatomische aanpassingen aan milieuomstan-

digheden ofaaneen specifieke levenswijze; ook paringsgedragen webbouw komen vaak aan bod.

Nogal wat Zuideuropese soorten zijn afgebeeld omwille van de kleur- en vormenrijkdom. Dit

is een beetje jammer en eigenlijk overbodig want men is er anderzijds in geslaagd een aantal

algemene soorten uit de inheemse fauna zeer herkenbaar op de gevoelige plaat vast te leggen.

Storend is alleszins dat de afmetingen van de spinnen vaak helemaal niet aangegeven zijn en uit

de (meestal vergrote) foto’s blijken zij uiteraard niet. Het veelgebruikte systeem van het maat-

streepje was hier zeker aangewezen.

Positief dan weer is dat het boekje afsluit met een korte bespreking van enkele minder bekende,

aan spinnen verwante, groepen. Een goede kwaliteit papier en een stevige plastic kaft maken
gebruik in het veld mogelijk. Wie zich zonder collectie en zonder uitgebreid determineerwerk

toch wat in de spinnen wil verdiepen, zal in dit boek zeker heel wat aanvullende gegevens over de

waargenomen dieren vinden.

Mare Missoorten
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Enicmus hirtus (GYLLENHAL, 1827), een nieuwe soort voor de

Belgische fauna (Coleoptera : Lathridiidae)

R. Van den Heuvel
Résumé. Enicmus hirtus (Gyllenhal, 1827), une espèce nouvelle pour la faune beige

(Coleoptera : Lathridiidae)

L’auteur a capturé un exemplaire de Enicmus hirtus a Pécrot (prov. de Brabant) le 22. IV.

1984. II expose la répartition générale de cette espèce.

Abstract. Enicmus hirtus (Gyllenhal, 1827), a new species to the Belgian fauna

(Coleoptera : Lathridiidae)

The author caught 1 specimen Enicmus hirtus at Pécrot (prov. of Brabant) on 22. IV. 1984.

He discusses the general distribution of this species.

Van den Heuvel, R. : Sint-Maartensdal 1/404, B-3000 Leuven.

Op 22. IV. 1984 vond ik een eksemplaar van Enicmus hirtus (GYLLENHAL,
1827) onder de schors van een dode populier te Pécrot bij Nethen (Brabant).

Dr. COULON van het K.B.I.N. te Brussel bevestigde de determinatie en

maakte mij er op attent dat dit een nieuwe soort voor de Belgische fauna is.

E. hirtus wordt gesignaleerd voor België door Mathieu (1859 : 33), door

Belon (1879 : 177) en door Everts (1898 : 544), zonder precieze gegevens

echter. De soort wordt niet hernomen door LAMEERE (1900), terwijl HORION
(1961 : 14) de soort citeert voor België maar met twijfel, aangezien er geen

enkel precies gegeven bekend is. Dr. COULON heeft bij zijn algemene revisie

van de Belgische Lathridiiden geen enkel Belgisch eksemplaar kunnen terug

vinden in de diverse verzamelingen.

E. hirtus komt voor in Noord- en Midden-Europa en plaatselijk in de

gebergten van Zuid-Europa. In de vlakten en de voorgebergten van het

oosten is ze niet zeldzaam, in het westen komt ze slechts erg sporadisch voor.

De soort leeft eveneens in de Kaukasus en in Noord-Amerika (U.S.A.). Ze is

bekend uit Nederland en opgenomen in de katalogus van Brakman (1966 :

122 ).

E. hirtus leeft op boomzwammen (Polyporus-soorten e.a.) en onder de losse

schors van afgestorven stammen die van slijmzwammen bevallen zijn. Het

kevertje is te vinden op beuk, populier, wilg, esdoorn en ook op spar en den,

gedurende het hele jaar.

Met dank aan Dr. COULON voor het bevestigen van de determinatie en het

opzoeken van de literatuurgegevens.
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Contributions to the knowledge of dolichopodid flies in Belgium.

III. The dolichopodid fauna of the nature reserve «Het Molsbroek»
at Lokeren (Prov. Eastern Flanders) (Diptera : Dolichopodidae)

Mare Pollet & Kris Decleer

Summary. During the period 1 .V-9.X. 1984, three sites (ruderal reed marsh, reed marsh,

cut in winter, and meadow) of the nature reserve «Het Molsbroek» at Lokeren (Eastern

Flanders, Belgium) were sampled for Dolichopodidae (Diptera) by means of pitfall

trapping. A total of 762 specimens were collected, belonging to 33 species. The very

eurytopic Dolichopus plumipes and Chrysotus gramineus as well as the characteristic marsh

inhabiting Hercostomus «assimilis sp. 2» were among the most abundant dolichopodids in

our samples. Six species obviously preferred the cut reed marsh, some of which were

undoubtedly favoured by the presence of large areas with a bare soil surface. Dolichopus

linearis was completely restricted to the ruderal reed marsh, whereas C. gramineus,

Sympycnus pulicarius and Micromorphus albipes were caught in largest numbers in the

meadow habitat. The following species proved to be of special faunistic interest as they

have been recorded from only a few localities in Western Flanders : Achalcus cinereus,

A. flavico/lis, Argyra vestita, Bathycranium bicolorellum, Campsicnemus lumbatus,

Dolichopus linearis, D. simplex, Hercostomus chalybeus, Lamprochromus elegans,

Rhaphium fasciatum, Thinophilus (Schoenophilus) versutus and Teuchophorus calcaratus.

Consequently, in order to preserve all rare species, the maintenance of a high diversity of

habitats is recommended.

Samenvatting. Bijdrage tot de kennis van de Dolichopodidae in België: III. De
Dolichopodidae van het natuurreservaat «Het Molsbroek» te Lokeren (prov. Oost-
Vlaanderen) (Diptera : Dolichopodidae)

Tijdens de periode 1.V-9.X.1984 werden in het natuurreservaat «Het Molsbroek» te

Lokeren (Oost-Vlaanderen) met pitfall-traps de Dolichopodidae geïnventariseerd in drie

biotopen (verland rietmoeras, rietmoeras met wintermaaiing en een weide). In totaal

werden 762 eksemplaren verzameld, behorende tot 33 soorten. De zeer eurytope

Dolichopus plumipes en Chrysotus gramineus, alsook de typische moerassoort

Hercostomus « assimilis sp. 2», behoorden tot de gewoonste soorten. Zes soorten bleken

een voorkeur te hebben voor het gemaaide rietmoeras, ongetwijfeld omdat ze daar op de

grote, open stukken konden leven. Dolichopus linearis kwam uitsluitend voor op het

verlande rietmoeras, terwijl C. gramineus, Sympycnus pulicarius en Micromorphus albipes

het meest werden verzameld in het weidebiotoop. De volgende soorten bleken faunistisch

erg interessant te zijn omdat ze van slechts enkele plaatsen in West-Vlaanderen bekend
zijn : Achalcus cinereus, A. flavicollis, Argyra vestita, Bathycranium bicolorellum,

Campsicnemus lumbatus, Dolichopus linearis, D. simplex. Hercostomus chalybeus, Lampro-
chromus elegans, Rhaphium fasciatum, Thinophilus (Schoenophilus) versutus en

Teuchophorus calcaratus. Om alle zeldzame soorten te beschermen moet dus een zo groot

mogelijke verscheidenheid in de biotopen worden nagestreefd.

Résumé. Contribution a la connaissance des Dolichopodidae en Belgique: III. Les

Dolichopodidae de la réserve naturelle «Het Molsbroek» a Lokeren (prov. Flandre

oriëntale) (Diptera : Dolichopodidae)

La faune des Dolichopodidae de la réserve naturelle «Het Molsbroek» a Lokeren fut

inventoriée durant la période allant du 1 mai au 9 octobre 1984 et ce au moyen de pièges au

sol. Une comparaison est effectuée entre la faune d’une roselière et celle de ce même bioto-

pe dont les roseaux sont coupés en hiver, ainsi que celle d’une prairie. Au total 762

exemplaires furent recoltés, appartenant a 33 espèces. Les espèces les plus courantes

étaient Dolichopusplumipes et Chrysotus gramineus (espèces principalement eurytopiques)

de même que Hercostomus «assimilis sp. 2» également une espèce essentiellement associée

aux marais. 6 espèces préféraient manifestement le biotope de roseaux coupés. Certaines

de celles-ci se concentraient sur les endroits incultes. Dolichopus linearis semble
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exclusivement associé au marais a roseaux alors que C. gramineus, Sympycnus pulicarius

et Micromorphus albipes furent récoltésen majoritédans la prairie. Les espècessuivantes

semblent particulièrement intéressantes suite au fait qu’elles n’ont été observées qu’en

quelques endroits de Flandre occidentale : Achalcus cinereus, A.flavicollis, Argyraveslita,

Bathycranium bicolorellum, Campsicnemus lumbatus, Dolichopus Unearis, D. simplex,

Hercostomus chalybeus, Lamprochromus elegans, Rhaphium fasciatum, Thinophilus

(Schoenophilus) versutus et Teuchophorus calcaratus. Aux fins de protection d’un

maximum d’espèces intéressantes il est conseillé de maintenir une grande diversité de

biotopes.

Pollet, M. : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Afdeling

Entomologie, Vautierstraat 29, B-1040 Brussel.

Decleer, K. : Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud,

Rijksuniversiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.

Introduction

The pitfall trap method is one of the most efficiënt and most widely applied

techniques for sampling soil surface active invertebrates. Although mostly

carabid beetles and spiders are collected in this way, it appears to be a very

useful sampling device for other soil-dwelling arthropods too. Especially in

very humid sites, large numbers of dolichopodid flies can be gathered using

traps as proved POLLET et al. (1986).

Only very recently was attention drawn to the insect group mentioned

above because so very little was known about their ecology and distribution in

Belgium. Since then, many sites have been intensively investigated, some of

which are mentioned by POLLET et al. (1987). As most dolichopodid species

are strongly hygrophilous, wetlands and marshes as well as humid woodlands
need special attention. In this context, the second author started an ecological

survey on the ground beetle and spider fauna of several wetlands in Eastern

and Western Flanders (Belgium). One of the marshes studied was the nature

reserve «Het Molsbroek» at Lokeren. In this paper, we present the results of

our studies of the dolichopodid fauna.

I. Study site, material and methods

The nature reserve «Het Molsbroek» is situated in the central part of

Flanders (Belgium) (Fig. 1). It is a former grassland area along the river

Durme, mainly on a heavy alluvial clay soil, which has been completely

isolated from the surrounding water system by the construction of a dike in

1963. A great variety of biotopes are present or have developed since : large

ponds, meadows, reed marshes, ruderal sites and water-meadow forests. The
whole area is normally subject to winter flooding.

During this study, three sites were sampled in detail :

(i) site A: a ruderal marsh (surface approx. 1 ha) with an undisturbed develop-

ment since 1963. As a result of the absence of cutting management, the herb

layer is very poorly developed and a litter layer of approximately 15 cm is

present. There is almost no bare soil;

(ii) site B: a small, isolated belt of reeds (surface approx. 0. 1 1 ha) with a well

developed and species rich herb vegetation due to annual winter cutting.

Apart from reed, Glyceria maxima and Symphytum officinale are most
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Figure 1 : Location

of the nature reserve

«Het Molsbroek» in

Belgium.

abundant. The litter layer is approximately 2 cm thick in summer but bare soil

remains present to some extent throughout the year. It is surrounded by

meadow habitats and is the wettest sampling site;

(iii) site C: a meadow (surface approx. 1.2 ha), in the vicinity of site B and

showing a very dense vegetation (height maximum 1 m). Dominant herb

species are Carex disticha, Phalaris arundinacea, Poa trivialis and Symphytum

officinale. The litter layer is at most 5 cm thick but is removed during summer

mowing management. Bare soil is completely absent. Although rather humid,

this is the driest of the investigated sites.

In each site, 6 pitfall traps were installed during the period 1.V-9.X.1984

(A, B) and 5.VI-9.X. 1984 (C). They consisted of glass jam jars with a diameter

and a depth of 9 cm. These traps were filled to one third with 10% formalin

solution and emptied approximately at fortnightly intervals. Since catches

during the first three periods were extremely low, data collected only during

the period 5.VI-9.X. 1984 were compared. In the laboratory, Carabidae,

Araneae, Dolichopodidae and Empididae were sorted out. The dolichopodid

flies were identified by means of D’Assis Fonseca (1978) and Parent (1938)

as well as some improved, unpublished keys by H. MEUFFELS (The Nether-

lands). Nomenclature is according to MEUFFELS & Grootaert (1987). The

specimens collected are deposited in 70% alcohol solution partly in the

«Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen» (Brussels) and

partly in the collection of the first author.

II. Results and discussion

1. General conclusions

Tab le 1 presents the species list with an indication of numbers per site.

From 5. VI. 1984 until 9. X. 1984, a total number of 762 specimens were

collected, belonging to 33 species. The species indicated by Hercostomus
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«assimilis sp. 2» is one of the three species, which appear to belong to

Hercostomus assimilis, according to the keys of D’Assis Fonseca (1978),

PARENT (1938) and STACKELBERG (1934). Nevertheless, distinct morphologi-

cal differences were found between these species. In this context, the first

author is working on a revision of the species of the subgenus Gymnopternus
Loew, 1857 from western Europe.

Comparison of the fauna of the three sites revealed that the largest number
of flies was sampled in site B, whereas most species were obtained in the

meadow (site C). Site A was the poorest concerning both species richness and

abundance. The following species were the most numerous dolichopodids in

our samples: Dolichopus plumipes, Chrysotus gramineus, Hercostomus

«assimilis sp. 2», Campsicnemus curvipes, Teuchophorus calcaratus, Sympyc-
nus pulicarius, Campsicnemus scambus, C. picticornis and Rhaphium fascia-

tum.

2. Distribution over the sites and habitat preference

The most abundant species in site B were : Dolichopus plumipes, Campsicne-
mus curvipes, C. scambus, Teuchophorus calcaratus, Dolichopus simplex and
Rhaphium fasciatum. Apparently, the Campsicnemus species and Teuchopho-
rus calcaratus are favoured by the presence of bare muddy soil in site B as they

exhibit a distinct soil surface activity. They are often found in extremely large

numbers and represented by several species in such places. (POLLET &
GROOTAERT 1987; POLLET et al. 1987). Many of the species listed in this

section are known to prefer open water, although the First three can be found
in various habitat types (Emeis 1964; POLLET et al. 1987). However, C.

curvipes and C. scambus are regular woodiand-floor dwellers, whilst D.

plumipes is mostly found in more open places. MEUFFELS (i. litt.) mentions

T. calcaratus occurring on the borders of small ponds within woodland areas.

According to Emeis (1964), D. simplex can be considered as a very eurytopic

species and is reported from all kinds of habitats. For R. fasciatum, no
literature data were available concerning its habitat preference. However,
according to our current knowledge (based upon unpubl. data), it can be

termed a true marsh inhabiting species and is often found together with

Argyra vestita, Hercostomus «assimilis sp. 2», Hercostomus cha/ybeus,

Lamprochromus elegans and Teuchophorus spinigerellus.

Dolichopus linearis is the only species which appeared to be completely

restricted to site A. Having very few records, Emeis (1964) was not able to

determine the habitat type of this species. According to our knowledge, it has

been found on the borders of fish ponds (Verbeke, pers. comm.), in gardens,

deciduous woodland and on dirt roads. The only constant feature of these

sites was the presence of a shrub layer or a high herb vegetation, which corres-

ponds with our present results.

Chrysotus gramineus, Sympycnus pulicarius and Micromorphus albipes were

found most abundantly in site C: the first two species are widely distributed

all over Belgium and are among the more common species in several parts of

86



Table 1. Species list of the Dolichopodidae collected by means of pitfall traps during 5. VI-
9.X. 1984 in three sites of the nature reserve «Het Molsbroek» at Lokeren (Eastern Flanders,
Belgium) (males/females; column A: site A; B: site B; C: site C; D: total number; E: number of 2.5
km-U.T.M. squares in Western Flanders (Belgium) of which a particular species has been
recorded (cfr. Pollet et al. 1987)).

Dolichopodid species (Dolichopodidae) A B C D E

Achalcus cinereus (Haliday, 1851) _ _ /I /I 3
Achalcus flavicollis (Meigen, 1824) /I 2/3 1/3 3/7 _

Argyra leucocephala (Meigen, 1824) - /2 - /2 16
Argyra vestita (Wiedemann, 1817) - - /I /I 4
Bathycranium bicolorellum (Zetterstedt, 1843) - /2 - /2 6
Campsicnemus curvipes (Fallen, 1823) 7/8 35/16 /I 42/25 31
Campsicnemus lumbatus Loew, 1857 - - 1/ 1/ 4
Campsicnemus picticornis (Zetterstedt, 1843) 1/1 11/15 19/7 31/23 22
Campsicnemus scambus (Fallen, 1823) 7/6 20/19 3/2 30/27 19

Chrysotus cilipes Meigen, 1824 - - 1/2 1/2 7

Chrysotus gramineus Fallen, 1823 2/4 1/1 57/37 60/42 20
Dolichopus latilimbatus Macquart, 1827 . 1/ /I 1/1 17

Dolichopus linearis Meigen, 1824 8/9 - _ 8/9 7
Dolichopus nubilus Meigen, 1824 2/4 - n 2/11 28
Dolichopus pennatus Meigen, 1824 - /2 /i /3 13

Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) 2/6 24/67 6/9 32/82 38
Dolichopus simplex Meigen, 1824 - 8/4 - 8/4 1

Dolichopus ungulatus (Linnaeus, 1758) - /3 /I /4 45
Hercostomus aerosus (Fallen, 1823) - 2/1 - 2/1 16

Hercostomus «assimilis sp. 2» 6/22 12/24 9/10 27/56 ?

Hercostomus chalybeus (Wiedemann, 1817) 1/ /6 /I 1/7 6

Hercostomus chrysozygos (Wiedemann, 1817) /I /I /2 /4 16

Lamprochromus elegans (Meigen, 1830) - /I - /I 4
Medetera truncorum Meigen, 1824 - - 1/3 1/3 23

Micromorphus albipes (Zetterstedt, 1845) - 1/ 5/3 6/3 16

Rhaphium caliginosum Meigen, 1824 - /2 /I /3 24

Rhaphium fasciatum Meigen, 1824 1/ 9/24 6/13 16/37 4
Thinophilus (Schoenophilus) versutus (Haliday, 1851) - - 1/1 1/1 5

Sympycnus pulicarius (Fallen, 1823) 1/2 - 26/28 27/30 37

Syntormon pallipes (Fabricius, 1794) - - /2 /2 29

Syntormon pumilus (Meigen, 1824) - - 2/ 2/ 17

Teuchophorus calcaratus (Macquart, 1828) 2/4 19/26 1/9 22/39 -

Teuchophorus spinigerellus (Zetterstedt, 1843) - 1/2 1/1 2/3 13

number of species 22 14 27 33

number of specimens 367 108 287 762

Europe (Emeis 1964; Meuffels 1974; Pollet et al. 1987). Accordingly, they

occur in very diverse places, mainly those with a well developed herb layer

(C. gramineus) and which are rather humid (S. pulicarius). On the contrary,

M. albipes is mainly found in meadow and marsh situations, including salt

marshes.

Furthermore, numbers of Campsicnemus picticornis are equally distributed

over sites A and C. Thus despite their very different appearence, both places

must offer comparable microclimatological conditions which favour this

species. C. picticornis is characteristic of open, very humid places and is one of
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the dominant species of the nymphaeid-dominated aquatic systems in The
Netherlands (Van DER Velde et al. 1985). Compared to C. curvipes and

C. scambus, it was found distinctly more often in the meadow. In woodland
ecosystems, it seems to differ concerning its ecological demands from the

other species too: C. scambus prefers the wettest places, whereas C. curvipes

is distributed evenly; C. picticornis on the other hand proved to be most
abundant at a well-lit spot with a thin grass vegetation (POLLET &
GROOTAERT 1987). Although most common in site B, R. fasciatum appeared

to be rather abundant in site C too. Finally, only H. «assimilis sp. 2» seemed to

have no distinct preference for any site investigated.

3. Species of special faunistic interest

Table 1 also indicates the number of 2.5 km-U.T.M. squares for which the

corresponding species were recorded in Western Flanders (POLLET et al.

1987). Although «Het Molsbroek» is situated in Eastern Flanders, compari-

sons can be made as the dolichopodid fauna of many sites in this province is

rather similar to that of Western Flanders (GOETGHEBUER 1930, 1943).

POLLET et al. (1987) did not find Acha/cus flavicollis nor Teuchophorus

calcaratus for Western Flanders. However, recent investigations proved that

they do occur in this province. Furthermore, because of the previously

mentioned systematic problems, the distribution of H. «assimilis sp. 2» in

Western Flanders (and Belgium) has not been fully established yet.

Till this study, only three records were known of Achalcus flavicollis from
Belgium, including a capture at Lokeren, mentioned by Parent (1924). For
more information about this species, we refer to POLLET et al. (in press).

A. vestita, Bathycranium bicolorellum, H. chalybeus, L. elegans and R.

fasciatum are rare marsh inhabiting species. Apart from A. vestita, which was

found in a humid woodland site by Emeis (1964), no literature data on the

ecology of the other species were found. Together with the related C.

picticornis, Campsicnemus lumbatus is considered as typical for nymphaeid-
dominated plant systems in The Netherlands (Van DER VELDE et al. 1985).

It was reported new to the Dutch fauna as late as 1974 (MEUFFELS 1974). In

Western Flanders, it has been found in various places, though always near

open water.

Although D. simplex is not rare at all in the eastern parts of Belgium and can

be met with very abundantly in peatbogareas (POLLET et al., 1988), only

one record is known for Western Flanders. As already mentioned, this species

seems to be quite eurytopic (EMEIS 1964). According to the latter author,

Thinophilus (Schoenophilus) versutus is a halophilous species, occurring in salt

marshes and amongst Scirpus maritimus and Spartina sp.. This is in full

agreement with our findings for Western Flanders where it is known only

from the polders and the Coastal region. However, it has also been recorded

from water-meadow forests (Emeis 1964).

4. Concluding remarks concerning management
Dolichopodid species can be collected by means of different techniques :
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former studies proved that Malaise traps and water traps were the most
efficiënt. Especially white coloured water traps are very attractive to many
species of this family (POLLET & GROOTAERT 1987). Nevertheless, particu-

larly in very humid sites, the pitfall trap method has appeared to be a feasible

device for sampling these flies too, as many species (e.g. Campsicnemus sp.,

Teuchophorus sp.) demonstrate a predominantly soil-dwelling behaviour
(POLLET et al. 1986). However, since other species only occur in the foliage of

herbs and shrubs or on tree trunks, pitfall trap catches for all species cannot

be compared. Moreover, the development of the litter layer and the structure

of the herb layer undoubtedly effect the yields. Subsequently, data gathered

by only one sampling method are very difficult to interpret and undoubtedly
only represent part of the present fauna. Thus because of the sampling
technique used, this study is mainly devoted to the species which occur on or

near the soil surface.

Nevertheless, some general conclusions can be drawn : the large number of

bare soil patches in the winter cut site B obviously had a positive effect on the

abundance of the soil surface active species in contrast to the unmanaged reed

marsh site A. The well developed grassy herb layer in site C, however,

favoured predominantly leaf-dwelling dolichopodids such as Chrysotus

gramineus. Furthermore, the larval stages of most species live in muddy or

very wet soil (Dyte 1959; GOETGHEBUER 1930), which explains the high

abundances of the adults of some species. Almost 60% of the rare species

proved to be restricted to only one of these habitats. It was also noticed that

many species of special faunistic interest occurred rather abundantly in at

least one of the sites. Thus management, directed to the protection of rare

species, should maintain the diversity of habitat types.
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Boekbesprekingen

Brugge, B. : Wapenvliegentabel.

14,5 x 21 cm, 76 p., 58 verspreidingskaartjes, 71 tekstfiguren, Jeugdbondsuitgeverij, Kortrijkse-

poortstraat 140, 9000 Gent, 1987, geniet, 135,- BFr. (ISBN 90-5107-004-7).

De Wapenvliegen (Stratiomyidae) danken hun naam aan de doorntjes die op het schildje van

de meeste soorten voorkomen. Reeds in 1959 verscheen een NJN-tabel over deze groep die in

1968 nog een tweede druk beleefde. Het aantal opgenomen soorten was echter beperkt, de

gehanteerde determinatiekenmerken niet altijd even duidelijk en de nomenclatuur verouderd.

Met het verschijnen van het standaardwerk voor Europa door Rozkosny in 1982 en 1983 werd
de basis gelegd voor een nieuwe tabel voor Nederland en België. 48 soorten worden uiteindelijk

behandeld, aangevuld met nog enkele soorten die in de nabije toekomst in het gebied eventueel

kunnen worden aangetroffen en nog 3 soorten van de nauwverwante Solvidae.

De auteur heeft geen moeite gespaard om zoveel mogelijk informatie over de verschillende

soorten bij elkaar te brengen. Habitat, vliegtijd, biologie en talrijkheid worden achtereenvolgens

besproken, aangevuld met areaalkaartjes van Europa (waarvan de bron evenwel niet vermeld

wordt) en verspreidingskaartjes van Nederland. Als concept is het geheel ongetwijfeld uniek en

navolging waard. De determineertabel zelf is af en toe misschien wat te beknopt gehouden, maar
de vele tekeningen brengen verduidelijking. De habitustekeningen van Jeroen de Rond zijn

ronduit schitterend en daarbij vergeleken maken sommige achterlijfstekeningen helaas een wat

slordige indruk (b.v. fig. 45 en 46). Misschien is dit iets voor een volgende druk.

Wat vooral de beginner ten goede zou komen is een inleidend hoofdstukje over het vangen van

wapenvliegen. Slechts enkele soorten zijn immers frekwente bloembezoekers, het gros houdt

zich meestal op in de vegetatie, zonnend op bladeren en bestaat bovendien uit relatief kleine

soorten. Het slepen of het gebruik van malaise-vallen is daarom onontbeerlijk bij elke

inventarisatie. Vele Wapenvliegen zijn goede indikatoren voor de kwaliteit van het milieu omdat
de larven sterk verschillende en vaak gespecialiseerde eisen stellen. Mede door de eenvoudige

determinatie is deze groep dan ook erg geschikt om te worden gebruikt bij de evaluatie van

natuurgebieden.

K. Decleer
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Witt, R. & Rissler, A. ; Naiur in nol

21 x 28 cm, 160 p., 159 kleurenfoto’s, 16 afbeeldingen in kleur van dubbele paginagrootte, 16

tekstfiguren, Franckh’sche Verlagshandlung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1,

1988, gebonden, DM 39,80 (ISBN 3-440-05815-8).

Dat de natuur in nood is, weten we zo onderhand wel. We stellen zelf dagelijks vast dat planten

en dieren uitsterven door de vernietiging van hun biotopen. De snelheid waarmee dit gebeurt, ligt

duizenden maal hoger dan de snelheid waarmee de grote reptielen uitstierven zo’n 65 miljoen jaar

geleden. We stevenen dus regelrecht af op een katastrofe.

Het boek wil nochtans geen onheilsbode zijn. Hoewel het voor vele planten en dieren reeds te

laat is, kan er in vele gevallen nog ingegrepen worden. Het komt er op aan de nodige levensge-

meenschappen te beveiligen of terug in de oorspronkelijke toestand te herstellen zodat de

verschillende soorten er weer «thuis» kunnen zijn. Over deze biotopen handelt het boek. Het is

verdeeld in twee stukken. Allereerst wordt terug gekeken om een bilan op te maken van de

verstoringsgraad in de vele milieus. Dan wordt in de toekomst gekeken om te zien wat er kan

gedaan worden om het laatste wat ons nog rest te beschermen.

Dit tweede deel beslaat haast het volledige boek en het is onderverdeeld in 16 hoofdstukken die

elk een bepaald milieu behandelen zoals : hoogveen, heide, natte weiden, holle weg enz. Er is

slechts een keuze gemaakt uit de talrijke milieutypen en zo wordt er haast niet gesproken over

bossen en waterpartijen. Bij elk milieutype hoort een overzichtsplaat met enkele kenmerkende

organismen. De tekst beschrijft het milieu en de planten en dieren die erin voorkomen. Telkens

wordt aangegeven hoeveel plant- en diersoorten er voor het milieutype (in Duitsland) bekend

zijn. De dieren worden onderverdeeld in meer dan tien groepen, met zes groepen insekten

(sprinkhanen, vliesvleugeligen, kevers, vlinders, vliegen, wanzen en soms ook libellen).

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met mooie kleurenfoto’s van planten en dieren in hun

natuurlijke omgeving. De tekst is vlot leesbaar en bevat geen saaie uiteenzettingen. Het boek is

dan ook bedoeld voor het brede publiek. Het is stevig ingebonden en verzorgd uitgegeven.

W.O. De Prins

Van Gooi, H.J. : Bijenhouden met succes

1 5,5 x 23 cm, 310 p., talrijke zwartwitfoto’s en tekstfiguren, Educaboek, te bestellen bij Uitgeverij

Boekhandel Simon Stevin, Zennestraat 37, 1000 Brussel, gebonden in slappe kaft, 1981,

1475,- BFr. (ISBN 90-11-54260-6).

Dit boek is een degelijke handleiding voor beginnende en gevorderde imkers. Het is de 7de

sterk gewijzigde en uitgebreide druk van het voor het eerst in 1953 verschenen werk. Het valt

uiteen in twee delen : een theoretisch gedeelte en een praktische lessenreeks. In het theoretisch

gedeelte gaat de auteur in op de bouw en de levenswijze van bijen. Hierbij komen alle eigenaardig-

heden aan bod zoals de bijesteek, de samenstelling van een bijenvolk, het zwermen, de

overwintering, de honing enz. Tevens wordt aandacht besteed aan ziekten en plagen die een

bijenvolk kunnen teisteren en wat het nut en de eventuele schade van bijen kan zijn. Dit deel

wordt afgesloten met enkele geschiedkundige aantekeningen over de bijenteelt.

Het tweede deel bestaat uit een reeks van 1
1
praktische lessen die zo zijn samengesteld dat ze

chronologisch het verloop van alle handelingen bespreken die een imker in de loop van een jaar

moet uitvoeren. Bij deze lessen wordt steeds veel raad gegeven voor de aankoop of het zelf

vervaardigen van allerlei materiaal. Met foto’s en tekeningen wordt verduidelijkt hoe men de

verschillende handelingen het best kan uitvoeren.

Het boek is bedoeld voor studenten van landbouwscholen, voor beginnende en gevorderde

imkers en door zijn vele waardevolle informatie ook voor de enthousiaste amateur imker.

W.O. De Prins

91



Van Herck. L. & Van der Ven. H. : Beschermde gebieden in Vlaanderen

17 x 24 cm. 108 p.. 1 overzichtskaart in bijlage, 13 gedetailleerde kaartjes, 6 kleurenfoto’s, 10

tekstfiguren. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (A.R.O.L.), Bestuur voor

Landinrichting. Dienst Natuurbehoud, Belliardstraat 12, 1040 Brussel, gebonden in slappe kaft,

1988. te bestellen door overschrijving of storting van 100,- BFr. op rekening 000-2001732-40

(bovenstaand adres) met vermelding «NB/natuurgebieden».

Ter vervanging van de «Atlas van de beschermde natuurgebieden in Vlaanderen» werd door de

Dienst Natuurbehoud deze nieuwe publikatie uitgegeven. Hierin worden een vijftigtal staats- en

erkende natuurreservaten per provincie voorgesteld. Van elk natuurreservaat zijn volgende

gegevens opgenomen : verleden en heden, aard van de biotopen, flora en fauna, al of niet

toegankelijk en naam en adres van de conservator. Voor West-Vlaanderen worden op deze

manier 6 reservaten behandeld, voor Oost-Vlaanderen 9, voor Brabant 2, voor Antwerpen 15 en

voor Limburg eveneens 15.

De paginagrote kleurenfoto’s geven voor elke provincie een typisch biotoop uit een reservaat

weer en de tekstfiguren stellen plant- of diersoorten voor die kenmerkend zijn voor een bepaald

reservaat. Achteraan in het boekje staat een lijst met aanvullende literatuur en een praktische

adressenlijst.

W.O. De Prins
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Trekvlinders in 1988, vijfde jaarverslag (Lepidoptera)

Eddy Vermandel

Résumé. Lépidoptères migrateurs en 1988 (cinquième rapport) (Lepidoptera)

Rapport sur les migrateurs observés en Belgique en 1988. Un sommaire en langue

frangaise et anglaise a été ajouté en fin d’article.

Abstract. Migrating Lepidoptera in 1988, fifth report (Lepidoptera)

Report on migrants observed in Belgium in 1988. An abridged version in English and

French is added at the end of the paper.

Vermandel, E. : Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst (Nederland).

Inleiding

Het aantal medewerkers aan het BTO is in 1988 stabiel gebleven. Dit

ondanks het feit dat zich 24 nieuwe vlinderliefhebbers aandienden. Jammer
genoeg moest eenzelfde aantal geschrapt worden, omdat ze ook na herhaalde

verzoeken om iets van zich te laten horen niet reageerden. Het is verdrietig om
te moeten vaststellen dat velen het blijkbaar niet zo nauw nemen met een -

toch door henzelf vrijwillig - aangegane verplichting. Er kwamen uiteindelijk

gegevens binnen van 96 vaste medewerkers die waarnemingen instuurden van

144 verschillende personen.

Artikels over het BTO verschenen o.a. in de tijdschriften Natuurreservaten

en Vlinders. Verder besteedden ook een aantal regionale natuurverenigingen

en dagbladen aandacht aan het trekvlinderonderzoek. De halfjaarlijkse

Nieuwsbrief voor de medewerkers aan het BTO verscheen trouw en bevatte

artikels over o.a. de Oleanderpijlstaart, de Wolfsmelkpijlstaart, het

vlinderdal op Rhodos, interne info en nieuwsflitsen.

Het bestuur van de sectie BTO werd aangevuld met de heren Mare VAN

Opstaele en Marcel Gillard. De laatste zal de volledige coördinatie van de

franstaligen voor zijn rekening gaan nemen. Gehoopt wordt dat de ongelijke

verdeling van medewerkers over het land nu snel tot het verleden zal behoren.
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De heer Bernard MlSONNE heeft het sectiebestuur verlaten.

Zeeuws-Vlaamse en enkele Luxemburgse waarnemingen zijn ook dit jaar

weer in het verslag verwerkt.

Klimatologisch overzicht van 1988

Januari : Bijzonder nat, zachte uitzonderlijk hoge temperaturen, normale zonneschijnduur,

gemiddelde windsnelheid.

Februari : Te nat, normale waarden van de temperatuur en de zonneschijn, uitzonderlijk hoge

gemiddelde windsnelheid.

Maart : De natste maart van de eeuw, uitzonderlijk tekort aan zon en normale waarden voor

temperaturen en gemiddelde windsnelheid.

April : Droog, zeer veel zon, normale waarden bij de temperaturen en een abnormaal zwakke

gemiddelde windsnelheid.

Mei : Nat, hoge temperaturen, de waarden van de zonneschijnduur en van de windsnelheid zijn

normaal.

Juni : Droog, normale temperaturen, te weinig zon en abnormaal lage windsnelheid.

Juli : Zeer nat, te weinig zon, veel onweer, hoge gemiddelde windsnelheid (overwegend zuidwest)

en normale temperaturen.

Augustus : Normale waarden bij de temperaturen, de neerslag, de zonneschijnduur en bij de

gemiddelde windsnelheid.

September : Zeer weinig zon, normale waarden bij de temperaturen, de neerslag en de gemiddelde

windsnelheid.

Oktober : Normale waarden bij de temperaturen, de neerslag, de zonneschijnduur en bij de

gemiddelde windsnelheid.

November : Zeer lage gemiddelde windsnelheid, terwijl de neerslag, de zonneschijnduur en de

temperaturen normaal waren.

December : Zeer zachte temperaturen, te weinig zon en normale windsnelheid en neerslag.

1 Colias hyale (LlNNAEUS)
Slechts enkele medewerkers meldden waarnemingen van de Gele Luzerne-

vlinder, maar wel in zulke aantallen dat het wederom inheems zijn op enkele

plaatsen in de provincie Namen als zeer waarschijnlijk moet worden
bestempeld. Op 22 en 23 mei werden te Ave-et-Auffe (M. Van Opstaele) en

te Rochefort (S. NlMMEGEERS) respectievelijk 4 en 9 exemplaren gezien. Ook
op 12 juni werden weer 7 stuks waargenomen te Rochefort. In de maanden
juli en augustus werden redelijke tot soms grote aantallen waargenomen te

Soroye, Yvoir (M. VAN OPSTAELE), Jemelle (H. Kinders) en Ave-et-Auffe

(P. VlRLET). Verder werden hier en daar ten zuiden van lijn Samber-Maas nog
enkele dieren gezien. Het enige exemplaar dat boven deze lijn werd
gesignaleerd was op 28 september te Kaprijke (J. De Smet).

Vindplaatsen : Namen : Nismes, Mariembourg, Jemelle, Rochefort, Soroye, Yvoir, Ave-et-

Aufie; O. VI.: Kaprijke.

Maandtotalen : mei 13; juni 7; juli 18; augustus 59; september 1.

Jaartotaal : 98.

2. Colias crocea (FolJRCROY)

Op 15 juli werd te Presg^ux (prov. Namen) een Oranje Luzernevlinder

gezien (M. GlLLARD). Het vierde achtereenvolgende zwakke jaar voor deze

soort.
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3. Vanessa atalanta (LlNNAEUS)
Reeds op 15 februari werd te Grobbendonk een overwinterend exemplaar

waargenomen (F. Jacobs). De eerste migrant verscheen op 14 april te Sint-

Truiden (prov. Limburg) (J. BOGAERTS). De temperatuur bedroeg 26°C.

Vanaf die dag was de soort regelmatig maar steeds in zeer kleine aantallen op
vele plaatsen present. Slechts 6 dagen in de maand mei kenden geen waarne-
mingen. De ononderbroken reeks meldingen startte al half mei. Toch bleven

de dagtotalen tot ver in de maand juli rondom de tien stuks schommelen. Ook
in augustus werden vrijwel nergens hoge aantallen gemeld. Door het

sprokkelwerk van zeer velen waren de dagtotalen redelijk. Pas begin

september kwamen de dagtotalen boven de honderd. Het hoogste dagtotaal

werd dit jaar gemeld op 4 september met 157 stuks, maar wel door 35

verschillende medewerkers. Na 10 september zakten de aantallen weer naar

het niveau van augustus. Einde september - begin oktober viel nog een lichte

opleving te noteren, maar vanaf 5 oktober kwamen de dagtotalen niet meer
boven de 10 stuks uit. Pas na 3 november begonnen er weer dagen te komen
zonder waarnemingen. Op 16 november liet de laatste Atalanta zich nog ruim

twee uur lang bewonderen te Hooglede (W.V1.) (F. Verloove).

Maandtotalen : februari 1; april 9; mei 81; juni 198; juli 828; augustus 1416; september 1567;

oktober 522; november 1 1.

Jaartotaal : 4633.

4. Cynthia cardui (LlNNAEUS)
Reeds op 10 april werd er uit Denia in Spanje (prov. Alicante) door M.

Gillard enthousiast gemeld dat er duizenden Distelvlinders noordwaarts

trokken, ondanks de tegenwind. Ook in de daaropvolgende dagen nam hij

trek waar. Het aantal was inmiddels te groot om een schatting te maken, maar
er was spraken van vele tienduizenden. Op 13 april vond Gillard 172

exemplaren op het strand. Deze dieren waren waarschijnlijk de Middellandse

Zee overgetrokken. Van G. Verjans komt een soortgelijk verhaal. Van 21 tot

25 april werden «honderden, zoniet duizenden» Distelvlinders waargenomen

te Fontarèches in Zuid-Frankrijk, trekkend in noordelijke richting (VERJANS

1988).

Terug thuis nam Gillard te Nismes de eerste drie exemplaren in België

waar op 18 april. In deze maand werd de soort ook gemeld uit Terneuzen,

Sluis, Cadzand, Fagnolle, Rance, Bigonville en Essen. Begin mei was er een

gestage toename, maar de aankomst van de hoofdgroep vond ongetwijfeld

plaats op 1 2 mei. De Distelvlinder werd dan door 26 medewerkers gemeld met

in totaal 131 exemplaren. De daaropvolgende dagen kwamen zelfs boven de

200 uit. Vanaf 25 mei vielen de aantallen sterk terug.

Ei-afzetting van een gevangen exemplaar op 8 mei leverde tussen 15 en 21

juni 15 vlinders op (J. De Bakker). In de vrije natuur was er dan ook weer

sprake van een lichte stijging. Toch vielen de aantallen na zo’n spectaculaire

invasie, in de maand juni bitter tegen. Tot en met 19 juli bleven de dagtotalen

op een enkele uitzondering na erg laag. Alleen uit Rouveroy (Hen.) werden op

10 juli ruim 150 rupsen geteld (S. Dupont). Na 19 juli werden de aantallen
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groter, maar van explosies was nergens sprake. De vlinder was vanaf nu
echter een maand overal volop aanwezig. Dan volgde een lichte terugval.

Tussen 6 en 10 september werden hier en daar concentraties waargenomen.
Dan vielen de dagtotalen ver terug. Begin oktober was er nog een lichte

opleving, maar vanaf 6 oktober waren er al dagen zonder waarnemingen. Na
25 oktober werd nog slechts één exemplaar gezien te Hulst op 2 november (E.

TAELMAN). Over de weersomstandigheden in Europa en Noord-Afrika zal

t.z.t. een apart artikel verschijnen. Ten slotte dient nog opgemerkt te worden
dat één exemplaar werd gezien op 12 maart te Grobbendonk (F. JACOBS).

Maandtotalen : maart 1; april 12; mei 1507; juni 482; juli 1878; augustus 2275; september 1477;

oktober 268; november 1.

Jaartotaal : 7901.
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Figuur 1 : Histogram Cynthia cardui Linnaeus per 5 dagen (1988)

5. Everes argiades (Pallas)

Een vrouwtje van het Staartblauwtje werd op 21 april gezien te Ternat

(Brabant) op klaver (S. Dupont). In 1947 en 1949 was deze Lycaenidae in de

provincie Luxemburg tamelijk gewoon. Daarna is de soort een rariteit

geworden. Het is de eerste melding sinds de oprichting van het BTO.

6. Agrius convolvuli (LINNAEUS)

Op 5 september werd mij te Hulst een vers verkeersslachtoffer gebracht. 8,

10 en 21 september leverden nog imago’s op te resp. Stabroek, Mechelen
(beide prov. Antwerpen) en Kluisbergen (O. VI.). De enige rups werd gemeld
uit Ruiselede (W.V1.) (A. Leman). Het vijfde achtereenvolgende zwakke
migratiejaar voor de Windepijlstaart.

7. Acherontia atropos (LINNAEUS)

Op 30 juli werd te Sint-Martens-Lierde (O. VI.) een rups gevonden op aard-

appelloof. Deze rups kroop op 8 augustus in de grond van een bloempot en

leverde op 14 september het imago(leg. C. VAN Den Haute). J.C. MEERMAN
(1987) schrijft dat voor de cyclus van de Doodshoofdvlinder op ongeveer 1 15
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dagen moeten worden gerekend. Voor dit exemplaar brengt ons dat terug tot

het derde decennium van mei : de periode met de massale invasie van Cynthia
cardui en een hittegolf met zuidenwind van 24 tot 26 mei, zodat de immigratie

van het moederdier ten laatste toen moet hebben plaats gehad. Na 26 mei
werd het opnieuw zeer fris.

8. Macroglossum stellatarum (LlNNAEUS)
Zeer vroege meldingen kwamen op 20 april uit Bigonville (Luxemburg) (G.

SCHINGENGA) en 23 april uit Estinnes-au-Mont (S. Dupont). Tussen 14 juli

en 13 augustus werden in totaal slechts acht exemplaren gemeld. Opvallend
hierbij was dat velen de soort gedurende de avondschemering hebben waarge-
nomen. Op 8 september werd nog één exemplaar gezien te Sint-Denijs

(Natuurwerkgroep De Gavers, G. Glabeke).

Vindplaatsen : Antw.: Vosselaar; Lim.: Veldwezelt, Rekem; Hen.: Estinnes-au-Mont; Lux.:

Bigonville; W.V1: Loker (Heuvelland), Sint-Denijs; Z.V1.: Sluis.

Maandtotalen : april 2; juli 3; augustus 5; september 1.

Jaartotaal : 11.

9. Agrotis ipsilon (HUFNAGEL)
Evenals vorig jaar ving H. Van Besauw de eerste Ipsilon-uil te Brecht, nu

op 27 mei. Vanaf deze eerste vangst was de soort regelmatig maar steeds in

zeer kleine aantallen aanwezig. Alleen in de periode van 10 tot 22 augustus

waren er aaneengesloten waarnemingen. Ook in september en oktober werd
de soort elke week wel ergens gesignaleerd. Te Belvaux (Namen) kwamen op
27 september niet minder dan 15 exemplaren naar de lamp en op smeer (M.

Faquaet). Dit bleef echter de enige melding van meer dan drie exemplaren

tegelijk door één waarnemer. Op 10 en 11 november vlogen nog twee stuks in

mijn val te Hulst.

Vindplaatsen : Namen : Belvaux, Ham-sur-Sambre; Antw.: Brecht, Zwijndrecht, Hoboken, Niel,

Antwerpen-Linkeroever, Arendonk, Oud-Turnhout; Z.V1.: Hulst, Terneuzen; O. VI.: Ursel,

Eksaarde; W.VL: Deerlijk, Sint-Denijs, De Haar, Geluwe.

Maandtotalen : mei 1; juni 8; juli 11; augustus 52; september 23; oktober 9; november 2.

Jaartotaal : 106.

10. Peridroma saucia (HÜBNER)
Slechts twee meldingen : de eerste op 21 mei, nummer twee op 7 september.

Beide te Deerlijk (W.V1.) (Natuurwerkgroep De Gavers, G. Glabeke).

11. Heliothis peltigera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER)
Op 18 augustus zag B. Maes één exemplaar van deze bij ons zeldzaam

migrerende uil te Zwijndrecht op Buddleia.

12. Spodoptera exigua (HÜBNER)
Afgezien van een adventief in 1985 door A. De Turck, stamt de laatste

waarneming van deze soort in België uit 1977. Op 9 augustus ving M.
Faquaet met de HPL-lamp één exemplaar in de duinen te Koksijde. De
verrassing was nog groter als precies een maand later een tweede exemplaar

overdag op een muur zat te Ursel (O. Van DE Kerckhove). Dat een van de

zeldzame waarnemingen van deze uil (in 1961) ook te Koksijde plaats vond,

vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in de trekroute van dit uiltje. S. exigua wordt
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veel meer. (evenals H. livornica) in Engeland aangetroffen dan bij ons.

13. Chrysodeixis chalcites (ESPER)

Na de - waarschijnlijke - migratie in 1987 werd de soort in 1988 in het

Antwerpse wederom gevangen. Op 9 augustus zat een exemplaar in de lichtval

te Zwijndrecht (B. Maes) en op 9 september kwam de uil op licht af te

Antwerpen-Linkeroever (G. De Prins).

14. Autographa gamma (LlNNAEUS)
In de maanden januari tot en met april werd telkens één gamma-uiltje waar-

genomen. Elet ging telkens om zeer gave, verse exemplaren, tweemaal

binnenshuis. De eerste echte migrant vloog op 6 mei in mijn val (Hulst). In

mei bleven nog vele dagen zonder waarnemingen. Pas op 5 juni begon de

bekende ononderbroken reeks meldingen waar op 29 oktober een abrupt

einde aan kwam. In juni bleef het een uitzondering als een waarnemer meer

dan drie exemplaren per dag meldde. Pas vanaf 5 juli werden hier en daar

tientallen exemplaren gezien. Op 12 augustus werden in het Zwin 450 exem-

plaren geteld (L. D’HOORE). Eind augustus werden door verschillende waar-

nemers concentraties van soms meer dan 100 stuks gezien. Van 23 augustus

tot en met 1 1 september lagen de dagtotalen ruim boven de 100. Topdagen
waren 7 en 9 september met resp. 1096 en 901 exemplaren. Na deze periode

vielen de dagtotalen ver terug, alleen einde september - begin oktober was er

nog sprake van een lichte opleving. Na 5 oktober ging het per waarnemer
slechts om enkele exemplaren. In november werden nog slechts drie stuks

gezien, waarvan de laatste op de 15de te Antwerpen (Fam. JANSSENS). Het is

opvallend dat het histogram van 1987 bijna exact hetzelfde voor 1988 zou

kunnen worden overgenomen.

Maandtotalen
:
januari 1; februari 1; maart 1; april 1; mei 21; juni 143; juli 2603; augustus 5674;

september 6729; oktober 729; november 3.

Jaartotaal : 15906.

15. Udea ferrugalis (HÜBNER)
Slechts drie exemplaren van deze Pyralidae, alle in de maand augustus. De

14de te Zwijndrecht (B. Maes), de 22ste te Deerlijk (Natuurwerkgroep De
Gavers, W. VANDEMAELE) en de laatste op de 27ste te Estinnes-au-Mont

(S. Dupont).

16. Nomophila noctuella (Denis & SCHIFFERMÜLLER)
Voor het eerst sinds de start van het regelmatig trekvlinderonderzoek in

België werd deze soort in redelijk aantal waargenomen. Een eerste migratie-

golfje werd gesignaleerd tussen 25 juli en 9 augustus. In deze periode werd de

Pyralidae 19 maal gevangen door 6 verschillende medewerkers. De tweede

periode startte op 1 1 september en eindigde op 23 oktober, nu met in totaal

26 exemplaren door 1 1 medewerkers. Het hoogste dagtotaal was op 27

september toen de soort door vier personen in zes exemplaren werd gezien.

Vindplaatsen : Namen : Belvaux; Hen.: Laplaigne; Brabant: Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht;

Antw.: Zwijndrecht, Beerse, Schilde; Z.VI.: Hulst; O. VI.: Ursel, Assenede. Lokeren-Daknam,
Hamme; W.VI.: Wenduine, Koksijde.

Maandtotalen :
juli 1 1; augustus 8; september 9; oktober 17.
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Jaartotaal : 45.

17. Plutella xylostella (LiNNAEUS)
Wederom werd het Koolmotje zeer vroeg te Niel gevangen. Op 15 april

kwamen twee stuks naar de lamp (W. De Prins). Het duurde tot 12 mei voor

de derde gesignaleerd werd te Lokeren-Daknam (P. DURINCK). Vanaf die dag
begon een reeks waarnemingen met soms lange tussenpauzes. Tussen 19

augustus en 2 oktober werd de soort alleen op 1 1 september waargenomen te

Anderlecht (W. TROUKENS). De laatste werd gevangen op licht te Ursel (M.

Van Opstaele) op 20 oktober. Daar de soort nu drie jaar achtereen zeer

vroeg in Niel werd gevangen, mag aangenomen worden dat ze daar

momenteel inheems is. Nader onderzoek blijft gewenst!

Vindplaatsen : Antw.: Niel, Blaasveld, Deurne, Merksem, Antwerpen-Linkeroever, Zwijndrecht;

Brabant: Dilbeerk, Anderlecht; Z.V1.: Hulst; W.V1.: Knokke-Heist, Wenduine; O. VI.: Ursel,

Lokeren-Daknam, Eksaarde.

Maandtotalen : april 2; mei 8; juni 13; juli 6; augustus 5; september 1; oktober 5.

Jaartotaal 40.

Soorten die bij het trekvlinderonderzoek betrokken worden.

A. Aporia crataegi (LiNNAEUS)
Tussen 23 mei en 21 juni werd het Groot Geaderd Witje waargenomen te

Rochefort (S. NlMMEGEERS) (30x), Cugnon (P. ViRLET) (lx) en Bigonville

(G. SCHINGENGA) (2x). Geen waarnemingen ten noorden van de lijn Samber-

Maas.

B. Stegania trimaculata (VlLLERS)

Van de eerste generatie werd op 12juni ’s middags een witte nominaatvorm

gevangen op een witte garagepoort te Anderlecht (W. TROUKENS). Van de

tweede generatie kwam op 11, 16 en 18 augustus telkens één exemplaar op de

lamp te Anderlecht (A. De Turck), steeds na 24 uur zomertijd! Inmiddels

blijkt de soort ook tot in Nederland te zijn doorgedrongen. Op 30 mei en 16

juni 1987 werden te Tegelen (Zuid-Limburg) twee verse mannelijke

exemplaren gevangen (Lempke & Ottenheum 1989).

C. Mythimna albipuncta (Denis & SCHIFFERMÜLLER)
Alleen op 12 juli werd één exemplaar gezien te Sint-Denijs (Natuurwerk-

groep De Gavers, G. Glabeke).

D. Autographa bractea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER)
Ook van deze uil slechts één melding. Op 16 juli werd de soort te Barvaux

(Luik) gevangen (H. Van Besauw).

E. Hoplodrina ambigua (Denis & SCHIFFERMÜLLER)

Op 15 en 21 augustus telkens een uiltje in de lichtval te Zwijndrecht (B.

Maes) en op 19 augustus werd de vlinder naar de lamp gelokt te Anderlecht

(A. De Turck).
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F. Proserpinus proserpina (PALLAS)

Op 22 juli vond H. De Bisschop één

rups van de Teunispijlstaart op Epilobium

(Wilgenroosje) te Nismes (prov. Namen).
De rups was geparasiteerd en werd daarom
gedood en opgezet (zie figuur 2). Een

tweede rups werd gevonden te Ollignies

(prov. Hen.) op 31 augustus (A. Keymeu-
LEN). De volwassen rups zat op Epilobium

angustifolium in de berm van de oude

spoorlijn Lessines-Bassilly. Ondanks
ijverig speuren werd alleen deze rups

gevonden. Het dier verpopte op 4 septem-

ber. Opgemerkt moet worden dat proserpi-

Figuur 2 : rups van Proserpinus proser- na vroeger nooit gevangen is in het westen
pina (Pallas), Nismes, 22. vil. 1988, van België. Door M. FONTAINE wordt dan
leg. H. De Bisschop. ook veronderste id dat er jn l 983 een

immigratie heeft plaats gehad in de provincies Namen en Henegouwen. Sinds

1983 zijn er jaarlijks vangsten. Een overzichtje van de bekende gegevens werd
opgesteld door W. Troukens :

1983 : 1 pop
1984 : 2 rupsen, 1 imago
1985 : 2 imago’s

1986 : 1 rups, 3 imago’s

1987 : 8 rupsen

Tot slot

Er kwamen in 1988 geen meldingen binnen van o.a. Mythimna l-album ,

Macdunnoughia confusa, Catocala fraxini, Diachrysia chryson en Issoria

lathonia.

Een dankwoord aan :

-alle medewerkers van het BTO, speciaal ook aan diegenen die trouw van dag

tot dag de gewone trekkers bijhouden.

-de heren Kris BuYTAERT en Peter GlELEN en het K.M.I. te Ukkel voor het

verstrekken van weerkundige informatie.

-de heer Roger Mahu voor het samenstellen van het histogram.

-de heer Marcel GiLLARD voor het vertalen van het résumé.

-de Eliassen-Uyttenboogaertstichting voor het verstrekken van subsidie,

Een oproep aan alle vlinderliefhebbers om zich aan te melden als

medewerker. U ontvangt dan alle benodigde formulieren en de laatste nieuws-

brief.
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Papillons migrateurs en 1988, cinquième compte-rendu

1. Coliashyale
:
probablement endémiqueen ce moment dans la prov. de Namur. Du 22 mai au 28

septembre
;
total 98 ex.

2. Colias crocea : seulement 1 ex. Ie 15 juillet a Presgaux (prov. Namur).
3. Vanessa atalanta : un hibernant le 1 5 février. Le Ier migrateur le 14 avril. A partir de cette date,

est présent en petit nombre. Nulle part en grand nombre, même pendant les mois d’été. Plus

nombreux en septembre, le plus grand total journalier est atteint le 4 sept. avec 157 ex. Ensuite

a nouveau totaux en baisse. Fin sept. début oct. encore une faible observation. En novembre :

1 1 ex. Le dernier le 16 nov. Total annuel : 4633 soit environ 2000 de moins qu’en 1987.

4. Cynthia cardui : trés grosses migrations observées en Espagne et dans le Sud de la France en

avril. Présence régulière a partir du 18 avril: 12 en avril. La grosse arrivée a lieu le 12 mai (131

ex. recensés pour 26 collaborateurs). Total particulièrement élevé en mai: 1505. En juillet,

seulement 482 ex. A nouveau en grand nombre a partir du 19 juillet. Nombre en forte baisse

après le 10 sept. Un faible relevé début octobre. Dernier le 2 novembre. Total annuel: 7901.

5. Everes argiades : 1 femelle le 18 avril a Ternat (prov. Brabant).

6. Agrius convolvuli : 4 imagos et une chenille entre le 5 et le 21 sept.

7. Acherontia atropos : 1 chenille le 30 juillet a St.-Maartens-Lierde (prov. Fl.Or.).

8. Macroglossum stellatarum : observé le 2 avril. 8 ex. entre le 14 juillet et le 13 aoüt. Le dernier le 8

sept.

9. Agrotis ipsilon : régulièrement présente en petit nombre a partir du 27 mai. Jusqu’a mi-aoüt. Le
dernier le 11 nov. Total annuel : 106.

10. Peridroma saucia : le 21 mai et le 7 sept. chaque jour un ex.

11. Heliothis peltigera : 1 noctuelle le 18 aoüt a Zwijndrecht (prov. Anv.).

12. Spodoptera exigua : le 9 aoüt (a Koksijde, prov. Fl.Occ.) et le 9 sept. (a Ursel, prov. Fl.Or.),

chaque fois un ex. Les premières observations datent de 1977.

13. Chrysodeixis chalcites : le 9 aoüt et le 9 sept. chaque fois un ex., un a Zwijndrecht 1’autre a

Anvers.

14. Autographa gamma : en janvier et en avril, chaque fois un hibernant. Le Ier migrateur, le 8

mai. 21 observations en mai. A partir du 5 juin et ce jusqu’au 29 oct. est présent continuelle-

ment. Le sommet est atteint fin aoüt, début sept. Fin sept. début octobre en nette régression. Le

dernier le 15 novembre. Total annuel : 15.906 ex.

15. Udea ferrugalis : les 14, 22 et 27 aoüt chaque fois 1 ex.

16. Nomophila noctuella : entre le 25 juillet et le 9 aoüt : 18 ex. Du 21 sept. au 23 oct. : 26 ex.

17 Plutella xylostella : entre le 15 avril et le 20 oct. : 40 observations.

Espèces de migrateurs douteux dont il est tenu compte au B.T.O.

A. Aporia crataegi : signalé en nombre a Rochefort, autres observations a Cugnon et a Bigonville.

B. Stegania trimaculata : le 12 juin : un ex. de la lère génération. Les 11, 16 et 18 aoüt : 3 ex. de la

seconde génération. Tous a Anderlecht.

C. Mythimna albipuncta : seulement un ex. a Sint-Denijs le 12 juillet.

D. Autographa bractea : une observation a Barvaux le 16 juillet.

E. Hoplodrina ambigua : deux ex. a Zwijndrecht, 1 ex. a Anderlecht.

F. Proserpinus proserpina : deux chenilles a Nismes le 22 juillet, 1 autre a Ollignies (Hainaut) lé 3

1

aoüt.

Aucune mention de : M. l-album, M. confusa, C. fraxini, D. chryson, I. lathonia.
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Migrating Lepidoptera in 1988, fifth annual report (abridged version)

1. Colias hyale
:
probably native again in the prov. ofNamen. Between 22 May and 28 September

a total of 98 specimens.

2. Colias crocea : only one specimen on 21 July at Presgaux (prov. of Namen).
3. Vanessa atalanta : one on 15 February in hibernation. First migrant on 14 April. After that date

regularly but in small numbers. Also in summer nowhere in high numbers. Tops at the

beginning of September (max. 157 on 4 Sept.). The last one on 16 November. Total number

:

4633, far less (2000) than in 1987.

4. Cynthia cardui : very large migrations in Spain and Southern France in April. Regularly present

from 18 April. 12 specimens in April. Big invasion from 12 May on. Unprecedented high May-
numbers : 1507. Only482in June. From 19 July again high numbers. After lOSept. decreasing.

Last on 2 November. Total number : 7901.

5. Everes argiades : one female on 21 April at Ternat (prov. of Brabant).

6. Agrius convolvuli : between 5 and 21 Sept. 4 moths and 1 Caterpillar.

7. Acherontia atropos : one Caterpillar on 30 July at St.-Maartens-Lierde (prov. of East-Flanders).

8. Macroglossum stellatarum : two in April. Between 14 July and 1 3 August 8 specimens. Last on

8 September.

9. Agrotis ipsilon : from 27 May regularly but in small numbers. Top mid-August. Last one 1

1

November. Total number : 106.

10. Peridroma saucia : one specimen on 21 May and one on 7 September.

11. Heliothis peltigera : one on 18 August at Zwijndrecht (prov. of Antwerp).

12. Spodoptera exigua : one on 9 August at Koksijde (prov. of West-Flanders) and one on 9 Sept.

at Ursel (prov. of East-Flanders). The first observations since 1977.

13. Chrysodeixis chalcites : also one on 9 August and one on 9 September. Now at Zwijndrecht

and Antwerpen (Left Bank).

14. Autographa gamma : from January till April every month one in hibernation. First migrant 8

May. Between 5 June and 29 October regularly present. Top at the end of August beginning of

September. The last one on 15 November. Total number : 15906.

15. fJdea ferrugalis : one on 14, 22 and 27 August.

16. A'omophila noctuella : bet ween 25 July and 9 August 19 specimens. Between 21 September and

23 October 26 moths.

17. Plutella xylostella : between 15 April and 20 October 40 specimens observed.

Species of importance for the study of migrating Lepidoptera in Belgium :

A. Aporia crataegi : high numbers at Rochefort. Also a few from Cugnon and Bigonville. All

south of the line Sambre/Meuse.
B. Stegania trimaculata : one of the First generation on 12 June. On 11,16 and 18 August three

specimens of the second generation.

C. Myhtimna albipuncta : only one on 12 July at Sint-Denijs (prov. of West-Flanders).

D. Autographa bractea : only one on 16 July at Barvaux (prov. of Luik).

E. Hoplodrina ambigua : two at Zwijndrecht, one at Anderlecht.

F. Proserpinus proserpina : two caterpillars. One on 22 July at Nismes (prov. of Namen) and one

on 31 August at Ollignies (prov. of Hen.).

No reports of M. l-album, C. fraxini, D. chryson and I. lathonia.
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Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) new to Greece

(Lepidoptera : Hesperiidae)

John G. COUTSIS, Dirk VAN DER Poorten & Nikos Ghavalas

Samenvatting. Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771), nieuw voor Griekenland

(Lepidoptera : Hesperiidae)

De auteurs vermelden hier voor het eerst het voorkomen van Carterocephalus palaemon in

Griekenland : zuiderhellingen van het Rhodopengebergte, 900-1500 m, juni-juli.

Résumé. Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771), espèce nouvelle pour la Grèce

(Lepidoptera : Hesperiidae)

Les auteurs signalent ici pour la première fois la présence de Carterocephaluspalaemon en

Grèce : coteaux exposés au sud des monts Rhodopes, entre 900 et 1500 m, en juin-juillet.

Coutsis, G.J. : 4 Glykonos Street, Athens 10675, Greece.

Poorten, D. van der : Lanteernhofstraat 26, B-2100 Antwerpen, Belgium.

Ghavalas, N. : 30 Karaoli-Dhimitriou Street, Athens 12461, Greece.

The occurrence of Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) in Northern

Greece was known to us from unpublished, verbal information (T. Tolman,
pers. comm.). Since we could not find in the entomological literature any

records of this species from Greece, we thought it appropriate to include in

this paper our own personal records of it from Northern Greece.

C

Figure 1 : Carterocephaluspalaemon^ Pallas, 1 771), Greece, Makedhonïa, Rodhópi Mts, Elatia

(Kara Deré), ca. 1200 m, 6.VI. 1988 (left: female, right: male).

We found C. palaemon to be fairly common on the Greek (Southern) side of

the Rhodopi Mts, in Greek Macedonia, at altitudes ranging from about 900 m
to about 1500 m during the months of June and early July. The butterflies

were mostly found in grassy openings within a mixed deciduous-coniferous

forest.

The area visited appears to be the southernmost distribution limit of a

number of Central European faunal dements such as Limenitis populi

(LiNNAEUS, 1758), Neptis rivularis (SCOPOLI, 1763), Coenonympha glycerion

(BORKHAUSEN, 1788), Erebia oeme (HÜBNER, [1804]) and Erebia aethiops

(Esper, 1777).

It is quite probable that further investigation within this area may yet

produce further species of Central European distribution not yet recorded

from Grecian territory.
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Boekbespreking

Göswald, K. : Die Waldameise. Band 1. Biologische Grundlagen, Okologie und Verhollen.

16 x 23,5 cm, 660 p., 211 tekstfiguren, 16 platen met 31 afbeeldingen in kleur, Aula-Verlag

GmbH, Postfach 1366, D-6200 Wiesbaden, 1989, gebonden met stofomslag, DM 198,- (ISBN 3-

89104-475-5).

Rode bosmieren zijn uiterst belangrijk voor het ecosysteem bos. Hun invloed op de verschillen-

de elementen in een bos (biotische en abiotische) zijn erg veelzijdig. Onder de naam ‘Rode

bosmier’ worden verschillende soorten mieren samengevat die met elkaar gemeen hebben dat ze

heuvelvormige nesten bouwen boven de grond. De meeste soorten behoren tot het genus

Formica. Het boek begint dan ook met een uiteenzetting over de bouw van de bosmieren, waarbij

hun systematische positie in het insektenrijk wordt besproken. De tekst bevat een determineer-

tabel voor het bepalen van de verschillende soorten. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de

levenswijze, de voortplanting en de ontwikkeling van de bosmieren. De auteur baseert zich

hoofdzakelijk op zijn eigen waarnemingen en onderzoek.

Rode bosmieren behoren samen met de termieten en honingbijen tot de insekten die in

staten leven welke verscheidene jaren blijven bestaan. De auteur beschrijft in detail de organisatie

en sociale struktuur van zulk een mierenstaat en de relaties tussen de verschillende dieren

onderling en tussen leden van de staat en andere dieren. Hierbij krijgen naast de natuurlijke

vijanden (spinnen, mierenleeuw) vooral gasten (in de vormen trofobiose, myrmekofilie en

symfilie) en parasieten bijzondere aandacht. Het nest waarin de staat leeft, wordt uitgebreid

besproken, vooral de temperatuurregeling. Rond het nest bevindt zich meestal een uitgebreid

stratensysteem, waarlangs de mieren allerlei dingen (voedsel, eieren) vervoeren.

De voedselvoorziening en voeding van de rode bosmieren vormen het volgende belangrijke

onderdeel van het boek. Hierbij krijgt de trofobiose bijzondere aandacht : het samenleven van

mieren en hun ‘melkkoeien’, verschillende soorten plantenluizen. In een apart hoofdstuk worden
de ecologie en geografische verspreiding van de rode bosmieren in Europa behandeld. Overzich-

telijke kaartjes geven een visuele impressie van deze verspreiding. Een hoofdstuk over de

ecofysiologie sluit het eerste deel «Algemene biologie en Ecologie» af.

Het tweede deel richt zich vooral op de «Fysiologie en het gedrag». Allereerst worden de

verschillende zintuigen van de rode bosmieren en hun vermogens besproken. In een hoofdstuk

over de gedragsfysiologie behandelt de auteur onderwerpen als onderlinge kontakten tussen

soortgenoten, het verhuizen van het nest, aanvalsgedrag, oriëntatie, arbeidsverdeling enz. Het

laatste hoofdstuk over stofwisselingsfysiologie bevat onderwerpen als ektodermale klieren,

vertering, ademhaling, soortspecifieke verschillen in de stofwisseling enz. Het boek eindigt met

een uitgebreide literatuurlijst (51 p.), een zaak- en een naamregister.

De talrijke tekstfiguren dragen bij tot een beter begrijpen van de toch al duidelijke tekst. De
kleurenplaten stellen hoofdzakelijk imago’s voor (belangrijk hulpmiddel bij het determineren),

maar ook mieren tijdens verschillende gedragsmomenten. Het boek is uiterst verzorgd

uitgegeven. Het is zonder meer het standaardwerk voor deze diergroep. Hopelijk laat de

publikatie van het tweede boekdeel (over de rode bosmieren in het ecosysteem bos) niet al te lang

op zich wachten.

W.O. De Prins
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Redescription of Micropterix turkmeniella V. KUZNETSOV, 1960
(Lepidoptera : Micropterigidae)

P.P. IVINSKIS

Samenvatting. Herbeschrijving van Micropterix turkmeniella V. Kuznetsov, 1960

(Lepidoptera : Micropterigidae)

Micropterix turkmeniella Kuznetsov was beschreven naar een afgevlogen mannetje uit

Turkmenistan. In 1985-1986 kon nieuw materiaal van deze soort verzameld worden
waardoor een gedetailleerde beschrijving van de soort mogelijk wordt.

Résumé. Redescription d z Micropterix turkmeniella V. Kuznetsov, 1960 (Lepidoptera :

Micropterigidae)

Micropterix turkmeniella Kuznetsov fut décrit a partir d’un exemplaire male en mauvais

état provenant du Turkmenistan. Une nouvelle description fut rendue possible grace a la

récolte de nouveau matériel effectuée en 1985-1986.

Ivinskis, P.P. : Turistu str. 1-57, 232021 Vilnius, Lithuanian SSR, USSR.

The species Micropterix turkmeniella V. Kuznetsov was described from
Turkmenistan (Kara-Kala region, Ai-dere village) (Kuznetsov 1960) from a

single worn male. Only the genitalia were described. In 1985-1986 during the

collecting trips in the Ai-dere village (type locality) more specimens of this

species were discovered, which enabled a redescription of the taxon to be

made. Micropterigidae usually occur in a climatic zone of high humidity,

therefore another record of M. turkmeniella in Central Asia is highly

interesting.

Micropterix turkmeniella V. KUZNETSOV, 1960

Wingspan 7-8 mm. Forewing (Fig. 1) metallic golden yellow; base, basal

patch from costal margin in subbasal field and wide median fascia metallic

violet; postmedian fascia wide and of the same coloration, towards termen

gradually turning golden yellow; fringe dark grey. Hindwing uniformly

metallic yellow grey; fringe dark grey. Head with raised long yellow setae.

Thorax shining black; tegulae metallic golden violet.

Figure 1 : Micropterix turkmeniella V. Kuznetsov, 1960, right forewing.
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Figure 2 : Micropterix turkmeniella V. Kuznetsov, 1960, male genitalia.

Male genitalia. Valva narrow (Fig. 2); sacculus very prolonged, cucullus

spatulate, with scatterd setae and stout erect spines; lateral lobes of tegumen
very widely rectangular, the apex with 7 long and stout setae weakly hooked
inside; aedeagus as long as valva, ductus ejaculatorius heavily sclerotized;

aedeagus apically fixed to stout sclerotized band which is apically widened.

Material examined : Turkmenistan, Krasnovodsk region, Kara-Kala
district, Ai-dere village, 5. V. 1985, 5 <T; 15. V. 1986, 1 d*; 19. V. 1986, 1 Alt

specimens were caught at 250 W mercury-vapour lamps. The locality of

collection - the shore of the river Aiderinka.

Reference

Kuznetsov, V.I., 1960. On the fauna and biology of Lepidoptera of the Western Kopet-Dagh. -

Trudy zool.Insl.Leningr. 27 : 17.

106



Neotropical Pterophoridae 1. The genus Megalorrhipida AMSEL,
1935 (Lepidoptera)

C. Gielis

Abstract. The Neotropical representatives of the genus Megalorrhipida Amsel, 1935 are

revised : theknownM defectalis(Walker, 1864) and a species from Southern Argentina,

M. pseudodefectalis sp. n., are recognized.

Samenvatting. Neotropische Pterophoridae 1. Het genus Megalorrhipida Amsel, 1935

(Lepidoptera)

Het genus Megalorrhipida Amsel, 1935 wordt gereviseerd in het Neotropische fauna-

gebied. In het genus worden onderscheiden : M. defectalis (Walker, 1864) en een soort uit

zuidelijk Argentinië M. pseudodefectalis sp. n.

Résumé. Pterophoridae néotropicaux 1. Le genre Megalorrhipida Amsel, 1935

(Lepidoptera)

L’auteur effectue la révision du genre Megalorrhipida Amsel, 1935 pour la faune néotropi-

cale. Deux espèces composent ce genre : M. defectalis (Walker, 1864) et M. pseudo-

defectalis sp. n. du sud de 1’Argentine.

Gielis, C. : Mr. Haafkensstraat 36, NL-4128 CJ Lexmond, Netherlands.

The genus Megalorrhipida Amsel, 1935 is placed near Trichoptilus and
Oxyptilus. The exact position of the related genera is not clear yet. Both the

genera Trichoptilus and Oxyptilus serve as dumping grounds for species

resembling the known representatives of these genera. Apart from defining

the genus Megalorrhipida
,
Amsel also describes the differences with the genus

Trichoptilus.

Genus Megalorrhipida Amsel, 1935.

Type-species: Megalorrhipida palaestinensis Amsel, 1935: 283, by monotypy and original

designation.

Diagnosis - Wing-venation. Forewing: SC to costa, R1 short, R2 and R3

together, R4 and R5 together to apex of first lobe. M and CU together to apex

of second lobe, AN to half the wing-length and AX short. Hindwings: SC, RR
and Ml together (in M. pseudodefectalis sp. n. RR short), CU1 to apex of

second lobe, CU2 to half the second lobe and AN as far as base of First cleft.

The AN to apex of third lobe.

Megalorrhipida defectalis (WALKER, 1864) (figs. 1-3, 8)

Pterophorus defectalis Walker, 1864: 943. Lectotype: Siërra Leone, D.F. Morgan (BMNH).
Paralectotypes: data as lectotype and Congo, J. Richardson (BMNH) [examined].

Trichoptilus defectalis (Walker); Fletcher, 1910: 398; 1920: 621.

Buckleria defectalis (Walker); Fletcher, 1910: 398; 1920: 6.

Pterophorus congrualis Walker, 1864: 943-944. Lectotype: South Hindostan, M.J. Walhouse

(BMNH). Paralectotypes: China, G.T. Laye (BMNH) and China, Shanghai, coll. Entomological

Society (BMNH) [examined].

Trichoptilus congrualis (Walker); Fletcher, 1926: 622.

Pterophorus oxydactylus Walker, 1864: 944. Lectotype: Ceylon, M. Nietner (BMNH). Para-

lectotypes: same data as lectotype, (BMNH) [examined].

Trichoptilus oxydactyla (Walker); Walsingham, 1907: 471; Perkins, 1913: clxii; Fletcher,

1926: 623.
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Aciptilia hawaiiensis Butler, 1881: 408.

Trichoptilus hawaiiensis (Butler); Meyrick, 1888: 239.

Trichoptilus ochrodactylus Fish, 1881: 142. Holotype: U.S.A., Texas, G.W. Belfrage.

Trichoptilus centetes Meyrick, 1886: 16. Holotype: New Guinea, Port Moresby, xi, G.F.
Mathew (BMNH) [examined].

Trichoptilus compsochares Meyrick, 1886: 16. Holotype: Cape de Verde Islands, St. Vincent,
i, G.F. Mathew (BMNH) [examined],

Trichoptilus ralumensis Pagenstecher, 1900: 239. Lectotype: Indonesia, Ralum, 24. X. 1896,
Dahl. Paralectotypes: data as lectotype, and Indonesia, Lowon Ralum, 2.1.1897, Dahl.

Megalorrhipida palaestinensis Amsel, 1935: 283. Lectotype: Israël, Jericho, H.G. Amsel
(LNK).

Megalorrhipida defectalis (Walker); Adamczewski, 1951: 382.

Redescription of Megalorrhipida defectalis (Walker, 1864)

Male, female. Wingspan 14-17 mm. Antennae ringed, shortly ciliated. Palpi

short compared to eyediameter, yellow-brown. Head appressed scaled,

ferruginous brown. Head, collar and thorax yellow-brown. Abdomen brown-

yellow, with indistinct longitudinal creamy white and pale brown lines.

Hindlegs with spur pairs of equal length.

Forewings (fig. 1) cleft from 1/2, yellow-brown. Markings brown. A small

discal spot and ill-defined transverse bands on first lobe at base and middle

and a faint darkening near the apex. Fringes yellow-brown, grey-brown at the

dark spots and along the costa of the second lobe opposite the dark markings.

At dorsum of second lobe dark, mixed with isolated black scales. Underside

dark brown, paler along costa and toward the apex of both lobes.

Hindwings brown, fringes dark brown. An indistinct scale-tooth in the

middle of the dorsum of the third lobe. Underside of first and second lobe

brown, third lobe yellow-brown. Androconial scales ferruginous, in a doublé

row, proceeding in a single row.

Variation. In the specimens from the Caribbean area the androconial scales

are dark brown. In general the specimens examined from the Americas have a

paler colour than those from Africa.

Male genitalia (fig. 2): genitalia symmetrical, valvae trapezoid, uncus

swollen, vinculum rounded. Aedeagus small, tube like, without cornuti.

Female genitalia (fig. 3): bursa copulatrix with a pair of signa. Ductus

bursae narrow, tube-like. Antrum flattened. Margin of 7th sternite excavated.

Central segment of 8th sternite posteriorly extended. Apophyses anteriores

absent. Apophyses posteriores 3 to 4 times longer than papillae anales.

Diagnosis

Within the genus the species is characterized by the centrally placed scale

tooth on the third lobe of the hindwing. In addition, the genitalia in both male

and female are characteristic.

Distribution in the Neotropics

Argentina: Salta, La Rioja. Brazil: no locality given. French Guyana:
Nouveau Chantier. Virgin Islands: St. Croix. Distribution mapped in figs.

8a and 8b.
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Figure 1 : Megalorrhipida defectalis (Walker, 1864), Tchad, Bebedija, 395 m, 24. VII 1973
(F.A. Bink) (CG).
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Figure 2 : Megalorrhipida defectalis (Walker, 1864), male genitalia; Virgin Islands, St. Croix,

22. III. 1980 (H.K. Jensen), Genitalia slide CG 4080 (ZMUC).

Megalorrhipida pseudodefectalis sp. n. (figs. 4-8)

Holotype male, Argentina, Neuquen, Piedra del Aguila, 18. XII. 1978

(Mision Cientifica Danesa, Sta. 15), Genitalia slide CG 4109 (ZMUC);
paratypes: 2 males, 2 females, Argentina, Neuquen, Piedra del Aguila, 15. XI.

1978, 18. XII. 1978, 19. XII. 1978 (Mis. Cient. Danesa, Sta. 15), Genitalia slides

CG 4106, 4107 and wing-venation prep. CG 4113 (ZMUC, CG); 2 females,

Argentina, Neuquen, Rio Limay, Arroyito, 17. XII. 1978 (Mis. Cient. Danesa,

Sta. 12), Genitalia slide CG 4108 (ZMUC); 1 male, 1 female, Argentina,

Neuquen, N. of Chos Malal Barrancas, 850 m., 22. III. 1979 (Mis. Cient.

Danesa, Sta. 63) (ZMUC).

Description

Male, female. Wingspan 15-18 mm. Antennae ringed, white and brown,

first segment large with brown brush, other segments shortly ciliated. Palpi a

little larger than eye-diameter, creamy white. An indistinct ring at end of

second segment and a distinct one at the end of the third. Head pale and grey-

brown, appressed scaled. Collar and thorax pale brown. Abdomen with

longitudinal creamy white and pale brown lines. Hindlegs ringed creamy

white and dark brown. Spur pairs of equal length.

Forewings (fig. 4) colour and markings as in M. defectalis (
Walkfr). The

discal spot and markings in the first lobe more pronounced and distinct.

Fringes with more pronounced dark scales along the dorsal margin.

Underside in a brown and creamy white pattern as above.
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Figure 3 : Megalorrhipida defectalis (Walker, 1864), female genitalia; Argentina, Salta, Los
Toldos, 17-21.11.1960 (R. Golbach), Genitalia slide CG 4112 (ZMUC).
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Figure 4 : Megalorrhipida pseudodefectalis sp. n.. Paratype: Argentina. Neuquen, Rio Limay,
Arroyito, 1 7.1 X. 1978 ( Mision Cientifica Danesa , Sta. 12).
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Figure 5 : Megalorrhipida pseudodefeclalis sp. n.. Male genitalia, Holotype, Argentina, Neuquen,
Piedra del Aguila, 18.XII. 1978 (Mision Cientifica Danesa, Sta. 15), Genitalia slide CG 4109
(ZMUC).

Hindwings in the first and second lobe brown. The third lobe in the costal

half brown and the dorsal half creamy white. Fringes grey-brown, along the

dorsal margin of the third lobe basally white. The scale teeth at the dorsum of
the third lobe consist of two small dark brown groups at 2/3 and subapical.

Underside colour in the first and third lobe yellow-brown and in the second
lobe brown. The androconial scale structure consists of a doublé row of dark
brown scales, proceeding in a single row in the apical part of the second lobe.

Wing-venation (fig. 7) as in genus description with the exception of the

small branch of RR in the hindwing.

Variation. In the limited material available no significant variation has

been noticed.

Male genitalia (fig. 5): genitalia symmetrical. Valvae lanceolated, with

some small thorns in the distal part. Tegumen arched, uncus wide but small.

Vinculum blister-like. Aedeagus tube-like, a little arched, without cornuti.

Female genitalia (fig. 6): bursa copulatrix simple, with a doublé signum.

The signum is formedby numerous grouped thorns. Ductus bursae narrow,

little sclerotized. Antrum bursae straight, short. Apophyses anteriores

absent. Apophyses posteriores approximately twice as long as papillae anales.

Diagnosis

Within the genus, the species is characterized by the doublé scale tooth at

the third lobe of the hindwing. Besides, the genitalia structure in both male
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Figure 6 : Megalorrhipida pseudodefectaüs sp. n., Female genitalia, Paratype, Argentina,
Ncuquen, Piedra del Aguila, 19. XII. 1978 ( Mision Cienlifica Danesa , Sta. 15), Genitalia slide CG
4107 (ZMUC).
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Figure 7 : Megalorrhipida pseudodefectaUs sp. n., Wing-venation, same data as fig. 6, preparation

CG 4113 (ZMUC).

Figure 8A : Distribution map : Megalorrhipida defecialis (Walker) in Central America.
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Figure 8B : Distribution map : Megalorrhipida defectalis (Walker) (circles) and Megalorrhipida

pseudodefectalis sp. n. (triangles).

and female are characteristic.

Distribution

Argentina : Neuquen. Distribution mapped in fig. 8.
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De dazenfauna van Harchies (Zuidwest-Henegouwen) (Diptera :

Tabanidae)

J.F. Reichwein

Résumé. Au sujet des taons de Harchies (Sud-ouest du Hainaut) (Diptera : Tabanidae)

Deux camps d’étude ont été organisés entre le 16 juillet et le 4 aoüt 1988 aux environs de

Harchies, durant lesquels les taons de la région furent étudiés. 10 espèces ont été

dénombrés.

Abstract. On the Tabanidae of Harchies (Southwest Hainaut) (Diptera : Tabanidae)

From 16th July till 4th August 1988 the "^abanidae in the region of Harchies were studied.

Ten species could be found.

Reichwein, J.F. : P. Breughelstraat 5, NL-5062 LG Oisterwijk, Nederland.

Zoals was afgesproken in het voorjaar van 1988 hielden de Algemene

Christelijke Jeugdbond van Natuurstudie ( ACJN) en de Vieze Beestjes Werk-

groep (VBWG) van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
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(JNM) twee kampen bij Harchies om de insektenfauna van de streek te

bekijken. Deze twee kampen besloegen een aaneengesloten tijdsperiode van

16 juli tot en met 4 augustus. In deze periode werden vele gebieden bezocht,

wat vele waarnemingen opleverde. Vanaf het begin was het duidelijk dat de

omgeving zeer dazenrijk was, met name de terrils deden het goed bij de dazen

en deze terrils zijn er genoeg in de streek, vooral steenkoolterrils.

In het totaal werden er 10 soorten dazen waargenomen, verdeeld over vier

geslachten. Er zijn 2 mannetjes gevangen, namelijk van Chrysops relictus

MEIGEN en C. viduatus (Fabricius). Mannetjes steken nooit mensen. Alle

andere eksemplaren waren vrouwtjes. Die vertoonden allemaal steekgedrag

bij mensen, behalve Tabanus autumnalis LiNNAEUS. De soorten werden

gedetermineerd met het werk van TIMMER (1980). Alle waarnemingen samen
leverden de volgende lijst op :

01 Haematopota crassieornis Wahlberg Diksprietregendaas

02 Haematopota itallica Meigen Dunsprietregendaas

03 Haematopota subcylindrica Pandellé Grijze Regendaas

04 Haematopota pluvialis (Linnaeus) Gewone Regendaas

05 Chrysops rufipes Meigen Roodpotige Goudoogdaas
06 Chrysops caecutiens (Linnaeus) Rugstreep-Goudoogdaas

07 Chrysops relictus Meigen Gewone Goudoogdaas
08 Chrysops viduatus (Fabricius) Rugstip-Goudoogdaas

09 Hybomitra montana (Meigen)

10 Tabanus autumnalis Linnaeus Grijze Runderdaas

Bemerkingen :

1. Chrysops rufipes is mensstekend waargenomen; dit was van deze soort nog
niet bekend (Timmer 1980).

2. Tabanus autumnalis steekt geen mensen. Hierdoor hebben wij deze soort

vermoedelijk een aantal keer gemist en is zij waarschijnlijk algemener.

Dankwoord
Vele aanwezigen van de ACJN en JNM-VBWG worden bedankt voor het

vangen en determineren van deze interessante groep.

Literatuur
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Mededeling K.N.N. V. 138, Utrecht.
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De keverfauna van het reservaat «De Waelenhoek» te Niel (Prov.

Antwerpen) (Coleoptera)

M. Lodewyckx & J. Speybrouck

Résumé. Les coléoptères de la réserve «De Waelenhoek» a Niel (Prov. d’Anvers)
(Coleoptera)

En 1986 et 1987 les auteurs ont fait 1’inventaire des coléoptères de la réserve «De
Waelenhoek» a Niel (Prov. d’Anvers). Après une courte introduction a propos de
1’historique du terrain suit une liste des espèces observées.

Abstract. The beetles of the reserve «De Waelenhoek» at Niel (Prov. Antwerp)
(Coleoptera)

In 1986 and 1987 the authors have made the inventory of the Coleoptera of the reserve

«De Waelenhoek» at Niel (Prov. Antwerp). Aftera short introduction about the history of
the terrain follows a list of the observed species.

Lodewyckx, M. : Binnenpad 25, B-2090 Stabroek.

Speybrouck, J. : Dendermondestraat 51, B-2018 Antwerpen.

In het voorjaar van 1986 zijn enkele amateur-entomologen gekontakteerd

door twee beheerders van het natuurreservaat «De Waelenhoek», gelegen te

Niel, Hellegat (Prov. Antwerpen). Hun opdracht was een lepidopterologische

en coleopterologische inventaris op te stellen van het gebied. De gebroeders

De PRINS staan in voor de vlinders, wij werkten aan de keverlijst. We geven

hier de waarnemingen van de families Carabidae, Haliplidae, Gyrinidae,

Dytiscidae, Chrysomelidae en Curculionidae.

Het reservaat, met een kleine oppervlakte, is gelegen in de sterk

geïndustrialiseerde Rupelstreek. Het is een ecologisch waardevol gebied met

een pioniersvegetatie en een grote verscheidenheid aan biotopen. Hoe het

gebied eruit ziet, kunnen we best aantonen met een schets van de historiek.

Het gebied is ontstaan door een eeuwenoude aktiviteit van kleiuitgra-

vingen. De eerste kleiwinning is begonnen rond 1830 en heeft tot circa 1930

geduurd. Het noordoostelijk deel (terrein Dienst Domeinen) werd met de

hand uitgegraven rond 1860 en daarna volgezet met breekovens. Deze

loodsen werden pas rond 1975-1978 afgebroken zodat de begroeiing hier

ongeveer 10 jaar oud is. De kleiputten op het domein Waters & Bossen

werden machinaal getrokken (tot 5-6 m diep) en ze zijn 50-60 jaar oud. Deze

putten of beter, vijvers, zijn sindsdien onveranderd gebleven. Langs de

Potaerdestraat werd de diepte in 1970 volgestort met gips afkomstig van de

Prayon-Rupel chemie. In 1982 werd door de dienst Waters & Bossen ongeveer

3 ha. heraangeplant met eik, els, es, beuk, robinia, zoete kers enz. Vijfjaar

geleden werd een klein deel van het gebied een B.N.V.R.-reservaat.

De lijst van de kevers te Niel is het resultaat van de vangsten van twee jaar

(1986-1987).
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Figuur 1 : Kaartje van het reservaat «De Waelenhoek» te Niel (Prov. Antwerpen)

Carabidae
Acupalpus flavicollis Sturm
Acupalpus meridianus Linnaeus
Acupalpus dorsalis Fabricius

Acupalpus exiguus Dejean
Bradyeetlus verbasci Duftschmid
BradyceUus harpalinus Serville

Pterostichus nigrita Fabricius

Pterostichus strenuus Panzer
Calathus melanocephalus Linnaeus
Agonum marginatum Linnaeus

Agonum thoreyi Panzer
Agonum ruficornis Dejean
Agonum obscurus Paykull
Demetrias imperialis Germar
Dromius linearis Olivier

Dromius melanocephalus Dejean
Odacantha melanura Linnaeus

Haliplidae

Haliplus fluvialilis Aube
Haliplus Hneolatus Mannerheim

Gyrinidae

Dytiscidae

Hygrotus deeoratus Gyllenhai
Hydroporus palusiris Linnaeus
Hydroporus pictus Fabricius

Leistus ferrugineus Linnaeus

Notiophilus biguttatus Fabricius

Dyschirius aeneus Dejean
Bembidion lampros Herbst
Bembidion ustulatum Linnaeus

Bembidion assimile Gyllenhal
Bembidion femoratum Sturm
Bembidion quadrimaculatum Linnaeus
Bembidion quadrigutiatum Fabricius

Bembidion articulatum Gylleneiall
Bembidion oclomaculaium Goeze
Ocys harpaloides Serville

Tachys bistriatus Duftschmid
Chlaenius vestitus Paykull
Badister anomalus Perris

Stenolophus skrimshiramus Stephens

Stenolophus mixtus Herbst

Haliplus lineatocollis Marsham
Haliplus ruficollis Degeer

Gyrinus colymbus Erichson

Noterus clavicornis Degeer
Laccophilus minutus Linnaeus

Laccophilus hyalinus Degeer
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Hyphydrus ovatus Linnaeus

Coelambus impressopunctatus Schaller
Hygrotus versicolor Schaller
Hygrotus inaequalis Fabricius

Coelostoma orbiculare Fabricius

Cercyon ustulaius Preyssler

Cercyon marinus Thomson
Hydrobius fuscipes Linnaeus
Anacaena globulus Paykull
Anacaena limbata Fabricius

Laccobius bipunctatus Fabricius

Donacia clavipes Fabricius

Chrysomela poliia Linnaeus

Phaedon cochleariae Fabricius

Lochmaea capreae Linnaeus

Longitarsus waierhousei Kutschera
Longitarsus anchusae Paykull

Otiorrhynchus rotundatus Siebold

Phyllobius piri Linnaeus

Barynotus elevatus Marsham
Tapinotus sellatus Fabricius

Cidnorrhynchus quadrimaculatus Linnaeus

Ceuthorrhynchus chrysanthemi Germar
Ceuthoi rhynchus cochleariae Gyllenhal
Balanobius crux Fabricius

Balanobius salicivorus Paykull
Anthonomus pedicularius Linnaeus

Anthonomus pomorum Linnaeus

Ilybius obscurus Marsham
Rhantus punctatus Geoffroy
Colymbetes fuscus Linnaeus

Hydrophilidae

Helochares obscurus Mullsant
Enochrus bicolor Fabricius

Enochrus melanocephalus Olivier

Enochrus testaceus Fabricius

Enochrus coartatus Gredler
Cymbiodyta marginella Fabricius

Chaetarlhria seminulum Herbst

Chrysomelidae

Haltica tamaricus Schrank
Chalcoides aurea Geoffroy
Chalcoides fulvicornis Fabricius

Chalcoides aurata Marsham
Hispella atra Linnaeus

Curculionidae

Sibinia tibialis Gyllenhal
Cionus tuberculosus Scopoli

Rhampus pulicarius Herbst

Cryptorhynchus lapathi Linnaeus

Crypidius equiseti Fabricius

Apion onopordi Kirby

Apion fuscirostre Fabricius

Apion meliloti Kirby

Rhynchites pauxillus Germar
Rhynchites aequatus Linnaeus

De soorten werden gedetermineerd met behulp van : Everts (1898-1922),

Freude et al. (1971-1976), Hansen (1987), Holmen (1987), Lindroth
(1985-1986), Reitter (1908-1916) en Trautner & Geigenmüller (1987).
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Boekbesprekingen

Baumann, H. & Künkele, S. : Die Orehideen Europas

1 1 x 18 cm, 192 p., 505 kleurenfoto’s, 53 tekstfiguren, Franckh’sche Verlagshandlung W. Keiler &
Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1988, gebonden in slappe kaft, met plastic beschermhoes,

DM 32,- (ISBN 3-440-05829-8)

Dit is een compact, maar erg volledig, determineerwerk voor de Europese Orchideeën. Niet

minder dan 247 soorten en 51 ondersoorten worden beschreven en in kleur afgebeeld; dit

betekent de volledige Europese orchideeënflora, maar ook die van Noordwest-Afrika en het

aangrenzend gebied in West-Azië. Met behulp van een determineersleutel waarbij vele

tekeningen staan afgedrukt, komt men al gauw bij het juiste geslacht. Daar staan dan de

verschillende soorten afgebeeld. Links staat de volledige plant in zijn natuurlijke omgeving en

rechts de bloeiwijze vergroot zodat men beter de vorm en de kleur van de afzonderlijke bloemen
kan bekijken.

Met een kode in de marge wordt aangegeven in welke maanden de plant bloeit, op welke

hoogten boven de zeespiegel hij voorkomt en in welke biotopen hij bij voorkeur groeit. De tekst

geeft de volledige Latijnse naam en eventuele synoniemen. Dan volgt een beschrijving van de

plant waarbij vooral aandacht wordt besteed aan kenmerken die de plant onderscheiden van

nauw verwante soorten. In het kort wordt de verspreiding aangegeven. Bij elke foto staat ook
vermeld waar en wanneer de plant gefotografeerd is, wat erg interessant is voor soorten die een

geografische variabiliteit vertonen. De foto’s zijn van goede kwaliteit.

Het boekje is als determineerwerk erg geslaagd en het zal vooral als veldgid dienst bewijzen.

De stevige binding, het dikke, glanzende papier en zeker de plastic beschermhoes zullen er voor

zorgen dat het vele jaren mee zal kunnen in de binnenzak van «orchideeën-freaks».

W.O. De Prins

Kremer, B.P. : Duft- und Aromapflanzen

1 1 x 18 cm, 128 p., 125 kleurenfoto’s, 8 figuren in kleuren 13 tekstfiguren, Franckh’sche Verlags-

handlung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1 , 1988, gebonden in slappe kaft, met

plastic beschermhoes, DM 16,80 (ISBN 3-440-05914-6)

Hoewel planten meestal worden ingedeeld naar vorm en kleur, wordt in dit boekje aandacht

besteed aan andere zintuigen : smaak en geur. Vele kruiden worden gebruikt in de keuken, als

thee of verrijking van de smaak in verschillende gerechten. Andere planten vinden een toepassing

in parfumerie en cosmetica en ook in vele sterke dranken worden kruiden vermengd.

In dit boek vindt met de toepassing van 100 verschillende kruiden in een of meer van deze

terreinen. De planten staan alfabetisch gerangschikt volgens de Duitse namen, maar gelukkig

wordt ook steeds de Latijnse naam vermeld. Bovenaan de bladzijde staat het kruid afgebeeld in

zijn natuurlijke omgeving en onderaan volgt de beschrijving, samen met gegevens over de

bloeitijd, groeiplaats, de gebruikte plantdelen en de chemische stoffen die de plant bevat en die

verantwoordelijk zijn voor de speciale smaak of geur. Verder staat in een «praktische tip»

waarvoor en hoe men de plant het best kan gebruiken. In een overzichtskalender wordt

aangegeven wanneer men de verschillende kruiden het best gaat zoeken.

Het boekje is zeer geschikt voor al wie in de keuken werkzaam is en daar iets meer wil doen dan

blikjes opendraaien. Ook wie niet steeds naar de dokter holt bij een kuch, kan talrijke tips lezen

voor het bereiden van vele soorten thee.

W.O. De Prins
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Libellen tussen Gent en Brugge (Odonata)

Ivan Hoste

Résumé. Les libellules entre Brugge et Gent (Odonata)
La partie occidentale de la Belgique ne possède qu’une faible quantité d’espèces

d’Odonates. Les libellules de treize biotopes humides entre Brugge et Gent furent étudiées

entre 1 983 et 1987. Les différentes localités se composent toutes d’eaux stagnantes, la prin-

cipale vairnate étant la quantité de nourriture. 22 espèces ont été recensées, aucune d’entre

elles n’ayant d’exigences écologiques particulières. Erythromma viridulum et E. najas se

rencontrent régulièrement dans le même type de biotope, la première étant manifestement

plus tolérante, notamment au niveau des eaux trop riches en nourritures. Une tentative de

comparaison qualitative des biotopes fut effectuée au moyen de statistiques simplifiées.

Les petits biotopes qui ont conservé leur caractère pauvre de bruyère sont ceux qui

fournissent les meilleurs résultats quant a la quantité d’espèces et leur rareté relative.

11 est utile de remarquer les populations, faibles mais constantes, de Lestes sponsa,

Sympetrum danae, Libellula quadrimaculata, ainsi que les quantités de Enallagma
cyathigerum. Les faibles données bibliographiques prouvent un appauvrissement continu

de la faune odonatologique au cours des dernières décennies.

Abstract. The dragonflies between Gent and Brugge (Odonata)

The western part of Belgium has a dragonfly fauna which is little diversified. Between 1983

and 1987, the Odonata of 13 wetlands between Brugge and Gent were investigated. All

localities contained stagnant water with a varying rate of eutrophication. Twenty two taxa

were found, and all of them are fairly common, ecologically tolerant species. Although

Erythromma viridulum and E. najas can occur in the same locality, it appears that the

former species is more tolerant with regard to eutrophication. A simple mathematical

method was used to compare the different localities. Mainly those areas which have been

little affected by eutrophication have a good score with regard to the number of species

and so-called 'average rarity’. Characteristic for these localities are small, but probably

fairly stable populations of Lestes sponsa. Sympetrum danae, Libellula quadrimaculata and

larger numbers of Enallagma cyathigerum. A comparison with the (few) available older

data indicate that the diversity of the dragonfly fauna of the said area has significantly

declined in the past decennia.

Hoste, I. : Museumstraat 93, B-9881 Aalter-Bellem.

1. Inleiding

Aanvang 1986 verscheen de «Voorlopige Verspreidingsatlas van de

Libellen (Odonata) van België en het Groothertogdom Luxemburg»

(MICHIELS et al. 1986). Gestimuleerd door de oproep tot medewerking aan

de voorbereiding van de atlas, verzamelde ik gedurende enkele jaren libellen-

waarnemingen in de streek van Aalter.

In dit artikel publiceer ik de neerslag van mijn bevindingen tijdens de

periode 1983 tot en met 1987. Ik beperk mij tot de inventarisatiegegevens van

13 gebieden. Ook elders in de streek werden waarnemingen verricht. Deze

meestal erg onvolledige gegevens leverden echter geen enkele soort op, die

ook al niet in deze 13 gebieden aangetroffen werd. Verschillende biotopen

werden terzijde gelaten omdat ze zeer soortenarm waren en uitsluitend enkele

van de minst kieskeurige soorten opleverden (bovendien meestal in kleine

aantallen). Een paar aanvankelijk goede plekjes moesten geschrapt worden,

omdat ze in de loop der jaren grondige wijzigingen ondergingen, en daardoor
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voor de meeste libellen totaal onaantrekkelijk werden. Andere gebieden

bleken onvoldoende toegankelijk om in het onderzoek opgenomen te kunnen
worden.

2. Situering van het studiegebied

Het westen van het land, waartoe de 13 onderzochte gebieden behoren, is

beslist geen paradijs voor libellenfanaten. Dat is reeds langer bekend. Het
aanbod aan biotopen in de streek van Aalter is beperkt. Het betreft daaren-
boven dikwijls heel efemere plassen. De voor zuiver stromend water
kenmerkende soorten ontbreken totaal. Het onderzoek leverde enkel soorten
van stilstaand water op.

Binnen de kategorie der stilstaande wateren kunnen op basis van
verschillende kriteria enkele deelkategorieën onderscheiden worden.
Belangrijk is de variatie van de voedselrijkdom. De onderzochte terreinen

liggen alle in de zandstreek van Binnen-Vlaanderen (K.NOPS 1985). Als

deelgebieden kunnen we enerzijds de vroegere heidelandschappen van het

Maldegemveld en Bulskampveld, en anderzijds de lager gelegen gebieden van
de oude Vlaamse vallei onderscheiden.

Het Maldegemveld ligt op de cuesta van Oedelem-Zomergem. De stugge

klei komt hier aan de oppervlakte, of wordt hoogstens door een dun
laagje kwartair zand bedekt. Hier treffen we de terreinen D en G aan (zie

kaart A). Het Bulskampveld wordt vooral gekenmerkt door arme zand-

gronden. De heide werd er slechts laat omgezet in landbouwgrond of bos.

Hier situeren zich de gebieden B, C, en E, terwijl J, L en N in de reeds vroeg

beboste randzone van het Bulskampveld liggen.

De terreinen A, F, H, K en M vinden we in de vroegere Vlaamse vallei. In de

regel zijn het oude landbouwgebieden, reeds ontgonnen in de Middeleeuwen.

De beboste streek van Het Leen te Eeklo (gebied F) vormt hierop een

uitzondering.

De ligging van een onderzoeksterrein binnen de grenzen van een

geografische streek garandeert geenszins het voorkomen van een ‘typische’

streekeigen fauna. Met name werd b.v. het heidekarakter van de meeste

waterrijke biotopen in de twintigste eeuw meestal zeer grondig aangetast door

eutrofiëring. Ook de vervuilingsgraad heeft een heel ingrijpende invloed op

de samenstelling van de libellenfauna van een plas of vijver.

Een ander kriterium om biotopen te vergelijken is gebaseerd op de

struktuur van de vegetatie. Van grote invloed is de aanwezigheid van

verschillende levensvormen in de vegetatie, zoals planten met drijvende

bladeren of met rechtopstaande stengels, bomen of struiken langs de oevers

enz. Kale oeverstroken zijn dan weer heel aantrekkelijk voor bepaalde andere

libellensoorten. Hoe gevarieerder het biotoop, hoe groter de kans op een

gevarieerde libellenfauna.

Ik geef hieronder een beknopte situering van de 13 terreinen. De letters

verwijzen naar het kaartje A.
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Kaart A : Situering van de 13 onderzochte terreinen met aanduiding van het soortenaantal.

A: -Zuidoever van het kanaal, 500 m ten W van kanaalbrug Bellem.

-Heruitgegraven opgespoten terrein.

B: -Zuidrand verkavelde bossen te Hertsberge, 750 m pal ten Z van de kerk.

-Vijver midden een perceel grasland.

C: -Plas ingesloten door noordelijke inrit E40 te Beernem.

-Plas met overhangende boomtakken en vrijstaand moerasgedeelte; veel drijvende

waterplanten

D: -Adegem, ca. 2 km ten NW van de wijk Kruipuit.

-Twee aparte delen; visvijver en moerasgedeelte, ontstaan door kleiwinning.

E: -Kraenepoel te Aalter; grote vijver (22 ha) ten Z van dorp Bellem.

-Oude visteeltvijver, omgeven door bos en met vrij schaarse vegetatie.

F: -Povinciaal domein «Het Leen» te Eeklo.

-Bosgebied met talrijke vijvers van uiteenlopende aard, veelal gebruikt als visvijver.

G: -Drongengoed, grondgebied Knesselare en Maldegem.

-Behalve klein beschaduwd vijvertje, vooral zonnige dreven en droge kapvlakten.

H: -Grensgebied Lovendegem-Merendree, zuidoever van kanaal (km 11).

-Recent heruitgegraven opgespoten terrein.

J: -Ruim 1 km ten ZO van kerk Bellem, ten N van spoorweg.

-Kleine vijver midden perceel weinig bemest grasland.

K: -Ten Z van weg Ursel-Zomergem, ten N van wijk Berken.

-Nat hooiland, brede sloot en recente visvijver.

L: -Aan noordzijde van E40 (tussen km 64 en 65), 1 km ten W van kerk Aalter.

-Ondiepe visvijver, grotendeels omgeven door bomen.

M: -Net ten ZO van kruising kanaal Gent-Brugge en Afleidingskanaal van de Leie.

-Recente zandwinningsput.

N: -Eende- of Aanwijsputten in staatsbos Bulskampveld, Beernem.

-Complex van ondiepe en diepere plassen midden in bos.

3. Materiaal en methode

Het gedetermineerde materiaal uit 12 van de 13 gebieden berust volledig op

eigen waarnemingen uit de jaren 1983-1987. De gegevens van het erg
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interessante maar in de regel niet toegankelijke terrein N (Eendeputten) wer-

den verzameld door G. WIEME. Ze dateren vooral uit 1983 en 1984. De gevan-

gen libellen werden gedetermineerd met behulp van MICHIELS & VAN MlER-

LO (1982). In bepaalde gevallen putte ik bijkomende informatie uit Geijskes

& van Tol (1983) of uit Aguesse (1968).

Het materiaal werd op een weinig systematische wijze verzameld. Enkele

terreinen (vooral A en E) werden tientallen keren bezocht. Gebied D werd

uitzonderlijk weinig bezocht: amper 5 maal. Die zeldzame maar intensieve

bezoeken gingen door op dagen met optimaal libellenweer, gespreid over de

maanden juni-september. Intensiever onderzoek kon hier een beter resultaat

opgeleverd hebben, met bijvoorbeeld vroege soorten als Pyrrhosoma

nymphu/a en/of Libellula depressa. De variërende bezoekintensiteit maakt de

vergelijking tussen de verschillende terreinen wel wat moeilijker. Bovendien is

globaal genomen het aantal excursies tijdens de vroege zomer wat te laag

uitgevallen.

Het verwerkte materiaal bestaat volledig uit waarnemingen van adulten.

Slechts af en toe werden toevallig enkele larvehuidjes gevonden en

ingezameld. Tijdens de excursies noteerde ik ook gegevens met betrekking tot

talrijkheid, de eventuele aanwezigheid van paringswielen of tandems, eileg.

Om verschillende redenen (wat vooral te maken heeft met de moeilijke

onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende soorten) heb ik die

informatie hier niet verwerkt.

Ik durf gerust stellen dat dit artikel een vrij volledig beeld van de fauna van

de onderzochte streek biedt. Dit neemt niet weg dat de gegevens per terrein

ongetwijfeld voor aanvulling vatbaar zijn.

4. Soortenlijst

Het vrij intensief uitgevoerd onderzoek leverde in totaal 22 libellensoorten

op: 10 juffers en 12 glazenmakers. Van 5 families werden vertegenwoordigers

gevangen: Lestidae (2 soorten), Platycnemididae (1), Coenagrionidae (7),

Aeshnidae (3) en Libellulidae (9). Van de overige 4 families die in ons land

nagenoeg uitsluitend ecologisch kieskeurige soorten omvatten, konden we
niet één soort aanstippen (Dreyer 1986).

Voor 72 hokken uit het westen van het land heb ik de inventarisatiegege-

vens uit de tachtiger jaren uitgeteld (MICHIELS et al. 1986). Kaartje B situeert

dit blok van 72 hokken. Bij de bespreking per soort heb ik tussen haakjes dit

aantal in de atlas aangestipte hokken vermeld (../72), gevolgd door het aantal

terreinen waar ik de soort aantrof (. ./ 1 3). De algemene informatie met
betrekking tot de biotoopkeuze berust vooral op Geliskes & VAN Tol (l.c.)

en op Dommanget (1987).
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Tabel 1 : De 22 waargenomen soorten in stijgende volgorde volgens zeldzaamheidsgetal in het

onderzochte gebied.

UTM-code
ES21.62 ES34.61 ES

1

9

.

6

1

.

ES22.63 ES

34
.

68

ES33.58 ES39.68

ea

ES31.66

ea

ES41/42.60 ES35.59 ES35.63 ES30.59 ES

39.

60
G
CU

w
4->

CO

CO

rH

rH
CO

H
(U

00

Q, No •o

gebied N A B C D E F G H J K L M C
•H

rH
CU

> N

Ischnura elegans X X X X X X X X X X X X X 13 1

Anax imperator X X X X X X X X X X X X X 13 1

Orthetrum cancellatum X X X X X X X X X X X X X 13 1

Enallagma cyathigerum X X X X X X X X X X 10 4

Coenagrion puella X X X X X X X X X X 10 4

Chalcolestes viridis X X X X X X X X X 9 5

Sympetrum sanguineum X X X X X X X X 8 6

Sympetrum striolatum X X X X X X X 7 7

Aeshna mixta X X X X X X X 7 7

Libellula quadrimaculatc X X X X X X X 7 7

Aeshna cyanea X X X X X X 6 8

Sympetrum danae X X X X X X 6 8

Erythromma viridulum X X X X X X 6 8

Erythromma najas X X X X X X 6 8

Lestes sponsa X X X X X 5 9

Sympetrum vulgatum X X X X X 5 9

Pyrrhosoma nymphula X X X X 4 10

Sympetrum flaveolum X X X X 4 10

Libellula depressa X X X X 4 10

Coenagrion pulchellum X X 2 12

Platycnemis pennipes X 1 13

Leucorrhinia dubia X 1 13

aantal soorten 19 15 15 14 14 14 12 10 8 7 7 7 5

zeldzaamheidssom 132 85 89 85 77 80 63 59 31 29 25 37 19

gemiddelde 6,9 5,9 5,5 5,3 3,9 3,6 3,8

zeldzaamheid 5,7 6,1 5,7 5,9 4,1 5,3

N A B c D E F G H J K L M
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Kaart B : Noordwest-België met

aanduiding van de 72 hokken

waarvoor de inventarisatie-

gegevens uit de tachtiger jaren

werden uitgeteld.

Ischnura elegans (VANDER Linden, 1820), Lantaarntje (41/72 en 13/13)

Deze in België algemeenste soort komt in elk van de 13 onderzochte biotopen

voor. Ze is vaak opvallend talrijk: tot enkele honderden eksemplaren. Het

Lantaarntje komt in relatief geringe aantallen voor in enkele soortenrijke

terreinen, zoals B, C, D en N. De soort blijft vaak ook bij minder gunstig weer

vrij aktief.

Anax imperator LEACH, 1815, Grote Keizerlibel (27/72 en 13/13)

Deze grote soort komt, net als de vorige, heel algemeen verspreid voor. De

waargenomen aantallen binnen elk gebied zijn echter steeds gering. De kleine

vijver J wordt meestal rusteloos door één enkel mannetje vrijwel geheel als

territorium overvlogen. Uitzonderlijk werd een tiental eksemplaren waarge-

nomen, b.v. op 6 juli 1987 in gebied D.

Orthetrum cancellatum (LlNNAEUS, 1758), Gewone Oeverlibel (27/72 en

13/13 )

Een zeer algemeen verspreide soort, die toch een uitgesproken voorkeur heeft

voor plassen op zandgrond en met droogvallende oevers. Ze koloniseert heel

vlug nieuwe biotopen. Dit bleek tijdens het onderzoek in gebied K, een nat

hooiland met een brede en voedselrijke sloot. Reeds in de loop van de eerste

zomer na het graven van een visput in het dotterbloemrijke hooiland, werden

verschillende territorium verdedigende mannetjes en eileggende wijfjes

waargenomen. In voorgaande jaren had ik de soort niet opgemerkt.

Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840), Watersnuffel (15/72 en

10/13)

De Watersnuffel behoort tot de algemeenste Belgische soorten. Hij heeft een

duidelijke voorkeur voor voedselarme plassen. Dit blijkt ook uit onze

gegevens. Grote populaties, met verschillende honderden rondvliegende

eksemplaren, trof ik aan in de ‘heide’-plassen B, D en N. De soort ontbreekt

daarentegen geheel in de voedselrijke en recente plassen L en M.
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Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), Azuurwaterjuffer (14/72 en 10/13)
Deze kleine, helderblauwe juffer komt in ons gebied algemeen verspreid voor.
Behalve in B (en ook daar wellicht niet jaarlijks) komt ze echter nergens in

dezelfde grote aantallen voor als Enallagma cyathigerum. Het verdient
aanbeveling bij de aanwezigheid van grote aantallen blauwe juffertjes een
groot aantal eksemplaren te vangen en te kontroleren, teneinde ook de
minder talrijk vliegende soort(en) te kunnen noteren. Eenzelfde opmerking
geldt b.v. ook voor de verschillende rode Sympetrum-soorten en de twee
Erythromma-soorten.

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825), Houtpantserjuffer (14/72 en
9/13)

Het voorkomen van deze soort wordt vooral bepaald door de aanwezigheid
van overhangende takken van bomen en struiken langs de oevers, noodzake-
lijk voor de afzetting van eieren. De Houtpantserjuffer vestigt zich ook
spoedig in jonge biotopen, indien spontane opslag van wilgen enkele jaren de
kans krijgt zich te ontwikkelen (b.v. terrein H).

Sympetrum sanguineum (O. F. MÜLLER, 1764), Bloedrode Heidelibel

(30/72 en 8/13)

Het is de meest algemeen verspreide Sympetrum-soort in het gebied en,

volgens de atlas (verspreidingsindex D), ook in België. In de duidelijk eutrofe
biotopen H, K en M werd geen enkele Sympetrum-soort waargenomen. De
jonge terreinen H en M liggen bovendien nogal geïsoleerd midden een uitge-

strekt landbouwgebied, wat een spoedige kolonisatie of frekwente passage
van Sympetrum-soorten wellicht bemoeilijkt.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840), Bruinrode Heidelibel (17/72

en 7/13)

De soort werd in de helft van het aantal terreinen waargenomen. De
onderlinge vergelijking van de rondvliegende aantallen Sympetrums in een

gebied is een heel hachelijke onderneming. Toch heb ik de stellige indruk dat

meestal S. striolatum het talrijkst is.

Aeshna mixta Latreille, 1805, Paardenbijter (11/72 en 7/13)

Tot laat in de herfst wordt de soort in kleine aantallen waargenomen.
Vliegende eksemplaren stellen wel eens determinatieproblemen (vooral door

mogelijke verwarring met A. cyanea). Late eksemplaren vliegen veel minder,

en koesteren zich rustend vaak langdurig in de herfstzon.

Libellula quadrimaculata LlNNAEUS, 1758, Viervlek (3/72 en 7/13)

In ons land vooral talrijk in voedselarme venmilieus. Ik trof de Viervlek

tijdens mijn onderzoek uitsluitend aan in elk van de 7 biotopen met minstens

12 soorten, wat duidt op een vrij grote kieskeurigheid. In geen enkel van de

onderzochte terreinen, met uitzondering van de Eendeputten (N), werd ooit

meer dan een tiental eksemplaren gesignaleerd. In gebied N werden op

sommige dagen een paar tientallen Viervlekken geteld.
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Aeshna cyanea (O. F. MÜLLER, 1764), Blauwe Glazenmaker (15/72 en

6/13)

De waarneming van A. cyanea in 6 van de 13 terreinen geeft wellicht een

onderschatting van de werkelijkheid weer. Dit houdt verband met het

gedragspatroon van de soort. Ze vliegt dikwijls langdurig in droge landschap-

pen rond, en komt enkel kortstondig boven waterrijke biotopen vliegen. In

het Aalterse zag ik ze geregeld op insekten jagen in zonnige, brede dreven, of

b.v. op kapvlakten in het Drongengoedbos (gebied G).

Sympetrum danae (SULZER, 1776), Zwarte Heidelibel (12/72 en 6/13)

Samen met Lestes sponsa en Enallagma cyathigerum vormt S. danae een trio

dat in voedselarme Kempense venmilieus heel talrijk kan optreden. Hoewel
ik de soort in 6 terreinen opmerkte, bleek ze toch enkel in C, D en N tot de

vaste waarden te behoren. Hier kon enkele keren minsten een tiental eksem-

plaren geteld worden. In gebied N liepen de aantallen op tot enkele tientallen,

b.v. 30-35 eksemplaren op 19 juli 1983.

Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840), Kleine Roodoogjuffer

(16/72 en 6/13)

Laag boven het open water vliegend, of rustend op drijvende waterplanten,

vormt E. viridulum (net als E. najas) dikwijls een moeilijk te vangen soort.

Omdat de 2 soorten bij mijn onderzoek in 3 gevallen samen aangetroffen

werden, was nu en dan heel wat geduld vereist voor ik zekerheid had

betreffende de determinatie. Ik zag E. viridulum in voedselrijke biotopen vaak

rusten op grote flappen draadvormige wieren. Een tiental of meer eileggende

paartjes werden opgemerkt in gebied B en vooral in A (op Vederkruid, Myrio-

phyllum sp. ).

Erythromma najas (Hansemann, 1823), Grote Roodoogjuffer (5/72 en

6/13)

Met zijn voorkeur voor biotopen met veel drijvende waterplanten, vindt E.

najas een uitstekend leefgebied in de met grote waterlelievelden getooide

Kraenepoel (terrein E). Hier vliegt jaarlijks de grootste populatie, met vele

tientallen eksemplaren, verspreid over het oppervlak van de grote vijver. In de

5 overige gebieden komt de soort in kleine aantallen voor. In de gevallen

waarbij de twee soorten roodoogjuffer samen in eenzelfde gebied voorkomen,
wordt de mogelijke ecologische concurrentie minstens gedeeltelijk beperkt

door de vroegere vliegtijd van E. najas. Toch bestaat een grote overlappings-

periode.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823), Gewone Pantserjuffer (8/72 en 5/13)

In de gebieden A en K noteerde ik enkel toevallige waarnemingen. Vooral
gebonden aan voedselarme milieus, trof ik L. sponsa aan in betrekkelijk grote

aantallen (enkele tientallen eksemplaren) in C, D en N. In elk van die gebieden

is ondiep water aanwezig met een vegetatie met rechtopstaande stengels, die

door de koppeltjes gebruikt worden voor de eiafzetting. Het is wellicht ook
helemaal niet toevallig dat de terreinen C, D en N tevens de beste plaatsen zijn

voor Sympetrum danae.
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Sympetrum vulgatum (LiNNAEUS, 1758), Steenrode Heidelibel (11/72 en

5/13)

De soort is meestal weinig talrijk. Ze valt dan nauwelijks op tussen de andere
aanwezige rode heidelibellen, waarmee ze in het besproken gebied vrijwel

altijd samen voorkomt : in 4 gevallen samen met 5. striolatum, in alle 5 de

gevallen met S. sanguineum. Overigens bleek 5. vulgatum '\n 1983 zeer gewoon
in gebied N, toen verschillende tientallen jonge eksemplaren geteld werden.

Pyrrhosoma nymphula (SULZER, 1776), Vuurjuffer (4/72 en 4/13)
Het is een vroege soort, die in het westen van het land beslist niet algemeen is.

In geen enkel van de 13 onderzochte gebieden was de Vuurjuffer talrijk. In de

Gulke Putten te Wingene is echter een ietwat grotere en blijkbaar stabiele

populatie aanwezig. Misschien wordt de soort wel eens over het hoofd gezien.

Rustend of laag tussen de oevervegetatie vliegend blijkt het donkerrode
juffertje dikwijls weinig opvallend te zijn.

Sympetrum flaveolum (LiNNAEUS, 1758), Geelvlekheidelibel (12/72 en

4/13)

Het is bekend dat de populaties van deze zeer fraaie soort zeer drastisch

kunnen fluktueren. We noteerden geen enkele waarneming in de periode

1985-1987. Overigens was S. flaveolum ook voorheen nergens gewoon. Voor
geen enkel terrein beschik ik over waarnemingen die wijzen op voortplanting.

Libellula depressa LiNNAEUS, 1758, Platbuik (6/72 en 4/13)

De Platbuik blijkt een weinig algemene soort te zijn. Net als S.flaveolum werd

de soort in het Drongengoed ver weg van het water opgemerkt (gebied G),

vliegend boven kleine kapvlakten of langs brede en zonnige boswegen.

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825), Variabele Waterjuffer

(6/72 en 2/13)

De soort wordt omschreven als een weinig kritische juffer, vliegend boven

meso- en eutrofe stilstaande waterpartijen. Toch is ze in het westen van het

land, en zeker in het door mij onderzochte gebied, ver van gewoon. Ik

noteerde slechts 2 waarnemingen, telkens in soortenrijke biotopen : een

mannetje op 18. VI. 1983 in gebied N,een mannetje op 16. VI. 1986 in gebied C.

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Breedscheenjuffer (5/72 en 1/13)

Hoewel de Breedscheenjuffer een voorkeur heeft voor biotopen met

zwakstromend water, komt ze ook wel voor bij heldere vijvers. De soort is

in het vlakke laagland van West-België zeldzaam. Ze werd in de 13 biotopen

enkel in gebied N vastgesteld : één ongedateerde waarneming van 1

eksemplaar in 1983.

Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN, 1825), Venwitsnuitlibel (0/72 en

1/13)

Dit is duidelijk het buitenbeentje in de soortenlijst. De atlas vermeldt geen

gegevens voor het westen van het land na 1979. Op 6 juli 1985 werd één

mannetje gevangen bij het overigens oninteressante libellengebied L, langs de

E40. De libel vloog langs een smalle sloot met een weelderige begroeiing van

Canadese Waterpest (Elodea canadensis ), afgeboord met gras en grote pollen
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Pitrus (Juncus effusus).

5. Discussie en evaluatie

Voor ik de aandacht toespits op de streek rond Aalter, wil ik de resultaten

toetsen aan de gegevens van de atlas, waarin een deel van mijn vangsten werd
verwerkt. De atlas vermeldt 68 soorten, waarvan 7 na 1979 niet meer
waargenomen werden. Tabel 3 van de atlas geeft voor de tachtiger jaren onder
meer een rangschikking van alle soorten in volgorde van toenemende
zeldzaamheid. De rangschikking is gebaseerd op het aantal inventarisatie-

hokken waarin elke soort werd aangetroffen (verspreidingsindex D). De 22

soorten uit mijn onderzoek bezetten 20 plaatsen in de top 23, en verder nog de

plaatsen 27 en 29. Bij de 23 algemeenste soorten ontbreken enkel Aeshna
grandis (LiNNAEUS, 1758) (Bruine Glazenmaker) en 2 soorten met een uitge-

sproken voorkeur voor stromend water : Calopieryx virgo (LiNNAEUS, 1758)

en C. splendens (Harris, 1782) (Bos- en Weidebeekjuffer).

Maken we een vergelijking met het geheel van de 72 inventarisatiehokken in

het westen van het land, dan stellen we vast dat mijn onderzoek één soort

toevoegt aan het soortenlijstje : in de atlas ontbreken voor de tachtiger jaren

inderdaad meldingen van Leuconhinia dubia. Anderzijds werden in het

westen van het land 6 soorten gesignaleerd, die in mijn onderzoek geheel ont-

breken. Het zijn : Aeshna grandis (3 atlashokken op 72), Cercion lindenii

(SÉLYS, 1840) (Kanaaljuffer, 2 hokken), Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)

(Zwervende Pantserjuffer, 1 hok), Gomphus pulchellus SÉLYS, 1840

(piosrombout, 1 hok), Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

(Mctaalglanslibel, 1 hok) en Libellula fulva O. F. MÜLLER, 1764 (Bruine

Korenbout, 1 hok).

Hoewel in de atlas zelf terecht gewaarschuwd wordt voor al te vergaande

conclusies op basis van de gegevens verzameld in de 3 opeenvolgende periodes

(vóór 1950, 1950-1979, na 1979), valt op dat de beide roodoogjuffers (en

vooral E. viridulum ) een duidelijke vooruitgang geboekt hebben (zie tabel 3 in

de atlas). Beide soorten blijken in de nu onderzochte terreinen goed vertegen-

woordigd te zijn. Hun voorkomen wordt vooral bepaald door de aanwezig-

heid van drijvende waterplanten. Uit mijn gegevens durf ik voorzichtig

besluiten dat E. najas een tendens heeft om de meer voedselarme (mesotrofe)

gebieden te bezetten, terwijl E. viridulum meer tolerant is tegenover

eutrofiëring (wellicht een gedeeltelijke en belangrijke sleutel tot verklaring

van het recente sukses van de soort). Laatstgenoemde koloniseert bovendien

heel vlug nieuwe biotopen, zoals grondwaterplassen in zandwinningsputten

(b.v. gebieden L en M). In biotopen met slechts een vijftal gevangen soorten

(niet verwerkt in dit artikel) vond ik bij herhaling een vast basisviertal met

Ischnura elegans, Anax imperator, Orthetrum eaneellatum en Erythromma
viridulum. Dit wijst er duidelijk op dat E. viridulum weinig kieskeurig is.

Ik heb gepoogd de verzamelde gegevens van de 13 gebieden onderling te

vergelijken. De resultaten van enkele eenvoudige berekeningen (per gebied

weergegeven in de soortentabel) bieden hierbij enige steun. Een artikel van A.
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BARENDREGT (1975) vormde het methodologische uitgangspunt. Gezien de

weinig systematische manier van inventariseren en het te geringe aantal

vangstdagen in enkele gebieden, mag het belang van die cijfers beslist niet

overschat worden. Zie b.v. de manifeste vertekening voor gebied L,

veroorzaakt door de aanwezigheid van één zeldzame soort. Ik wijs er nog-

maals op dat ik mij enkel baseerde op waarnemingen van imago’s. Dit houdt
in dat de ecologisch hoogst zinvolle vraag of de soort zich ja dan neen in het

gebied voortplant, niet systematisch in het onderzoek betrokken werd. Dit

bemoeilijkt een precieze waardering van de verschillende terreinen.

Een eerste aanduiding voor de waarde van een biotoop is ongetwijfeld het

soortenaantal. Dit varieerde in de bestudeerde streek van 5 tot 14 (3x) en 15

(2x). Het vaak bezochte gebied N vormt met 19 soorten een opvallend

gunstige uitschieter. 3 libellensoorten bleken, na een voldoende groot aantal

bezoeken, nergens te ontbreken.

Behalve een waardering op basis van de soortenaantallen, probeerde ik ook
rekening te houden met de relatieve zeldzaamheid van de waargenomen
soorten. Ik kende daartoe aan elke soort een zeldzaamheidsgetal toe. Dit

werd bekomen door van het getal 14 het aantal vindplaatsen af te trekken.

Per gebied telde ik daarna de zeldzaamheidsgetallen van de waargenomen
soorten op. Deze zeldzaamheidssom deelde ik door het aantal waargenomen
soorten, wat een gemiddelde zeldzaamheid opleverde.

Globaal leverden de soortenrijke terreinen duidelijk ook de beste (d.w.z.

de hoogste) cijfers qua gemiddelde zeldzaamheid op. Dit laat zich gemakke-
lijk verklaren. Een steeds terugkerend groepje weinig kieskeurige soorten

wordt in de betere gebieden aangevuld met enkele meer kritische soorten.

Overigens merk ik op dat de 13 weerhouden terreinen alle tot dezelfde groep

van stilstaande waterpartijen behoren, met als belangrijkste variabele de

voedselrijkdom van elk der plassen. Dit komt ongetwijfeld de vergelijkbaar-

heid van de 13 terreinen op basis van soortenaantallen of de toegekende

zeldzaamheidsgetallen ten goede.

De hoogste gemiddelde zeldzaamheid vond ik in de gebieden B, C, G en

- vooral - N, 4 gebieden die we na een eerste kennismaking op het terrein ook

intuïtief gemakkelijk als goed kunnen aanstippen. Van de 6 zeldzaamste

soorten van het lijstje nemen die 4 gebieden er respektievelijk 3, 2, 3 en 5 voor

hun rekening. Niet toevallig zijn het ook 4 biotopen met in de vegetatie enkele

elementen die duidelijk wijzen op het oorspronkelijk voedselarm Kempens

karakter van de streek, zoals : Moerasrus (Juncus bu/bosus), Duizendknoop-

fonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Struikheide ( Calluna vu/garis),

Waternavel (Hydrocotyle vu/garis), Tormentil (Potentilla erecta), Waterbies

(Eleoeharis palustris). In gebied N trof ik voor de streek uitgesproken

zeldzame soorten aan als Gagel (Myrica gale) en Moeraswolfsklauw (Lycopo-

diella inundata). Flora-elementen van voedselarme bodems vinden we ook in

de goed scorende gebieden D, E en F.

Het vrij arme vijvertje J scoorde zwak, wellicht omdat het biotoop zo klein
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is en de vegetatiestruktuur erg weinig varieert. Een relatief hoog gemiddelde

vinden we ook voor L (vertekend beeld door L. dubia ) en vooral voor A. In het

laatste geval speelt het heel hoge aantal bezoeken een rol : dit verhoogt de

kans dat kortstondig en/of toevallig in het gebied verblijvende zeldzame

soorten gevangen worden. Toch is het opvallend dat in gebied A enerzijds alle

gewone soorten gevangen werden, terwijl anderzijds geen enkele van de 6

zeldzaamste soorten er opgemerkt werd.

De soortenarme gebieden H, J, K, L en M halen zwakke gemiddelden.

Verschillende oorzaken kunnen vermeld worden : beperkte variatie in de

vegetatiestruktuur (J en L); overmatige eutrofiëring (H, K, L en M); jonge

leeftijd van het biotoop (vooral H en M).

De Eendeputten te Beernem (gebied N), een botanisch opvallend rijk

Kempens relictgebied, vormen in de tachtiger jaren het meest aantrekkelijke

van de 13 onderzochte libellenbiotopen. Ik beschik helaas over onvoldoende
materiaal om een gedetailleerde vergelijking met de libellenfauna in het

verleden uit te werken. We kennen enkel oudere gegevens van de Kraenepoel

(gebied E), waar eind de zestiger jaren 17 soorten vastgesteld werden

(Anselin 1982). 8 soorten werden hier door ons niet teruggevonden. Daaron-

der zijn er 4 die ik bovendien in geen enkel van de 13 terreinen gevangen heb :

Lestes virens (CHARPENTIER, 1825) (Tengere Pantserjuffer), Aeshna grandis,

Anaciaeschna isosce/es (O. F. MÜLLER, 1767) (Vroege Glazenmaker) en Leu-

corrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Gevlekte Witsnuitlibel). Daar

wegen de 5 nieuw gevonden soorten niet tegenop (werd trouvens wel voldoen-

de aandacht besteed aan het vangen van juffers?) : Enallagma cyathigerum,

Chalcolestes viridis, Erythromma najas, E. viridulum en Sympetrum
sanguineum. De zeldzaamheidssom bedroeg voor de Kraenepoel rond 1970

146. De gemiddelde zeldzaamheid (zeldzaamheidsgetal der vandaag nergens

gevangen soorten = 14) liep op tot 8,6!

6. Besluit

De onderzochte streek tussen Brugge en Gent biedt vandaag slechts een

beperkt spektrum voor libellen geschikte biotopen. Dit leidt enerzijds tot een

relatief gering aantal waargenomen soorten, anderzijds tot een weinig

gedifferentieerde samenstelling van de libellenfauna in de verschillende

terreinen. Soorten met een strikte binding aan oligotrofe milieus of aan

stromend water heb ik in de 13 gebieden helemaal niet aangetroffen.

Bij nader toezien blijken de meer voedselarme biotopen, gelegen binnen de

middeleeuwse ‘veld’-landschappen, het rijkst te zijn. Toch voldoen ook die

terreinen door eutrofiëring en/of vervuiling niet meer aan de eisen, gesteld

door verschillende ecologisch kritische soorten. Het Kempens karakter van

vrijwel alle waterrijke biotopen binnen het onderzoeksgebied ging - vaak vrij

recent - grotendeels verloren. Een ontegensprekelijke verarming van de

libellenfauna is hiervan het gevolg. Het terrein met het best bewaarde voedsel-

arme heidekarakter (de Eendeputten, gebied N) is tevens het voor libellen

soortenrijkste gebied. Het biedt een geschikte levensruimte voor enkele
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minder algemene soorten, die in de andere gebieden niet of minder
voorkomen.

Nieuw gecreëerde biotopen bieden slechts een gedeeltelijk alternatief voor
de verarming van de meeste gebieden, zoals de Kraenepoel (gebied E) : de
gemiddelde zeldzaamheid liep hier sinds 1970 terug van 8,4 tot 5,7. Mits enig
beheer zou bijvoorbeeld het oude kleiwinningsgebied te Adegem (gebied D)
vrij gemakkelijk als relatief rijk libellenbiotoop kunnen behouden worden.
Anderzijds voorspelt de komst en permanente aanwezigheid van Canadese
Ganzen in gebied B weinig goeds.
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Boekbesprekingen

Gomez de Aizpurua, C. : Biologia y morfologia de las orugas. Lepidoptera Tomo V: Danaidae,

Papilionidae, Pieridae, Libytheidae, Nymphalidae. Tomo VI: Syssphingidae, Saturniidae,

Endromidae, Lasiocampidae, Drepanidae, Thyatiridae, Notodontidae, Hypsidae.

18,5 x 24,5 cm, 238 en 248 p., talrijke kleurenfoto’s, kaarten en diagrammen, Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentacion, Direccion general de la produccion agraria, Boletin de

Sanidad vegetal 11 en 12, te bestellen bij V.V.E., Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen,

gebonden in slappe kaft, 1988, prijs per deel ca. 980,- (ISBN 84-7479-632-6 en 84-7479-722-5).

Helemaal in dezelfde stijl en vormgeving als de eerste vier delen in deze reeks over de rupsen

uit Spanje, beschrijft de auteur in deze nieuwe deeltjes de rupsen van de Spaanse dagvlinders

(zonder Nymphalidae Satyrinae en Lycaenidae) en enkele families uit de groep ‘spinners’. De
tekst geeft informatie over de algemene verspreiding van de soort in Europa, over de naamgeving

en de variabiliteit van het imago, het biotoop van de soort, de voedselplant(en) van de rups.

Uiteraard wordt een beschrijving van de rups gegeven en een korte beschrijving van de

levenswijze.
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Bij de tekst hoort een hele reeks afbeeldingen in kleur van verschillende rupsstadia, de pop en
het imago (meestal in de vrije natuur). De meeste van deze foto’s zijn van uitstekende kwaliteit.

Andere tekstfiguren geven een afbeelding van het mannelijk genitaalapparaat (niet bij alle

soorten), een diagram van de biologische cyclus, een Europees verspreidingskaartje en een tabel

waarin de morfologische kenmerken van de rups kort staan genoteerd.

De boeken zijn erg verzorgd uitgegeven. Wie in de biologie van de Europese vlinders

geïnteresseerd is, zal ze graag willen bezitten. Het is te hopen dat de auteur binnen niet al te lange
tijd kan zorgen voor de volgende delen.

W.O. De Prins

Veen, M. van & Zeegers, T. (Ed.) : Insektenbasisboek.

15x21 cm, 166 p., 260 tekstfiguren, Jeugdbondsuitgeverij, te verkrijgen bij J.N.M., Kortrijkse-

poortstraat 140, 9000 Gent, 1988, gebonden in slappe kaft, 175,- (160,- voor J.N.M.-leden)

(ISBN 90-5107-005-5).

Zoals de titel het zegt, is dit boek bedoeld als basis voor diegenen die zich voor insekten

interesseren. Het valt uiteen in twee delen. Na een korte inleiding over de lichaamsbouw en de

systematiek volgen determineertabellen tot op familieniveau. De beschreven kenmerken zijn

zichtbaar met een vergroting van maximaal 10x, zodat de tabellen in het veld kunnen gebruikt

worden. Bij de tabellen hoort een hele reeks tekeningen die de aangehaalde verschillen verduide-

lijken. Bij de voornaamste groepen wordt verwezen naar verdere, meer gedetailleerde literatuur.

Het tweede deel bevat raadgevingen en suggesties voor eigen onderzoek naar de ecologie en

faunistiek van de insekten. Zo is er een redelijk uitgebreide bijdrage over de vangst- en waarne-

mingsmethoden. Verder komen er stukjes over het vervaardigen van apparatuur, het inventari-

seren van een bepaald gebied, het statistisch verwerken van de verkregen resultaten, het kweken
van rupsen, het verband tussen insekten, natuurbehoud en natuurbeheer enz. Ter illustratie

volgen de verslagen van vier reeds in de praktijk uitgevoerde onderzoekjes (o.a. het bloembezoek

van zweefvliegen).

Het boekje is verzorgd uitgegeven. Het is vooral geschikt voor jongeren en beginnende

entomologen en kan ook door specialisten geraadpleegd worden voor het snel opzoeken van een

soort in een groep waarin ze helemaal niet thuis zijn. Verder biedt het boekje een overzicht van de

nu bestaande Nederlandse determineertabellen voor insekten. Dit kan erg handig zijn voor ola.

biologieleraren en natuurgidsen.

W.O. De Prins
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Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1988 (Lepidoptera)

Guido De Prins

Abstract. Interesting observations of Lepidoptera in 1988 (Lepidoptera)

Faunistic data (finding places and dates) of a lot of interesting Lepidoptera species are

given (The year 1988 is not repeatedly mentioned in the list).

Résumé. Observations intéressantes de lépidoptères en 1988 (Lepidoptera)

Des renseignements faunistiques (lieux et dates d’observation) concernant toute une série

de lépidoptères intéressants sont communiqués dans le présent article (1988 n’est plus

mentionné dans la liste).

De Prins, G. : Markiezenhof 32, B-2060 Antwerpen-Merksem.

In onderstaande lijst wordt de systematiek gevolgd volgens de Systemati-

sche naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsieaanse Lepido-

ptera door P. Leraut, 1980. Het jaartal 1988 wordt verder niet meer vermeld.

De namen worden als volgt afgekort : W. en/of G. De Prins (W en/of GDP),
Leo Dufraing (LD), Marcel Faquaet (MF), Theo Garrevoet (TG),

Karei Janssens (KJ), Hans Kinders (HK), Bernard Misonne (BM),

Jacques VERVAEKE (JV). Andere afkortingen zijn : Antwerpen (Antw.),

België (B.), Brabant (Brab.), Departement (Dep.), Frankrijk (F.),

Henegouwen (Hen.), Luxemburg (Lux.), Namen (N.), Oost- of West-

Vlaanderen (O.- of W.-Vl.), mannetje (m.), wijfje (w.). Ik dank alle

medewerkers die hun gegevens hebben meegedeeld.

Hepialidae

Hepialus humuli Linnaeus : 1 ex., Niel (B.Antw.) 9. VI (W & GDP).

Cossidae

Zeuzera pyrina LINNAEUS : Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).

Cossus cossus Linnaeus : 1 rups Hamme (B. O. -VI.) 26-VII (HK).

Hesperiidae

Thymelicus acteon ROTTEMBURG : 3 m. Jemelle (B.N.) 22- VIII (HK).
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Papiiionidae

Papilio machaon LlNNAEUS : 1 ex. Hamme (B. O. -VI.) 26. VIII (HK); 5 ex.

Jemelle (B.N.) 15. VIII (HK).

Nymphalidae
Apatura iris LlNNAEUS : 1 ex. Groenendaal, Zoniënwoud (B.Brab.) 19. VII

(JV).

Limenitis populi LlNNAEUS : 1 ex. Jemelle (B.N.) 10. VII (HK).

Argynnis paphia LlNNAEUS : 3 m. Jemelle (B.N.) 10. VII (HK).
Mesoacidalia aglaja LlNNAEUS : 1 w. Jemelle (B.N.) 10. VII (HK).
Fabriciana adippe Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 m. Jemelle (B.N.) 10. VII

(HK).

Saturniidae

Eudia pavonia LlNNAEUS : 1 w. Ekeren (B.Antw.) 19. IV (KJ).

Drepanidae

Drepana curvatula BORKHAUSEN : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 27. VIII (W & GDP
& TG); Eksaarde (B. O. -VI.) VII-VIII (MF); 5 ex. Hamme (B. O. -VI.)

van 6. VIII tot 19.VIII (HK).

Thyatiridae

Thyatira batis LlNNAEUS : 1 ex. Niel (B.Antw.) 15. IV (W & GDP & TG),
vroegste datum tot nog toe!

Geometridae

Scopula imitaria HÜBNER : Laplaigne (B.Hen.) 22. VII (KJ).

Scopula immutata LlNNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP
& TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG).

Idaea muricata Hufnagel : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII

(GDP).
Idaea fuscovenosa Goeze : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VII (W & GDP); 1 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII (GDP).
Idaea trigeminata HAWORTH : 1 ex. Hamme (B. O. -VI.) 7.VIII (HK).

Idaea emarginata LlNNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP
& TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 3 1. VII (GDP); Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Xanthorhoe designata Hufnagel : Eksaarde (B. O. -VI.) VV-VIII (MF); 1 ex.

Hamme (B. O.-Vl.) telkens op 3. VIII en 13. VIII (HK).

Xanthorhoe quadrifasciata CLERCK : Laplaigne (B.Hen.) 16. VII (KJ).

Epirrhoe rivata HÜBNER : 1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) telkens op 14. VIII en 16.

VIII (HK).

Mesoleuca albicillata LlNNAEUS : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.)

10. VII (GDP); Assenede (B. O.-Vl.) (MF); 3 ex. Hamme (B. O.-Vl.)

telkens op 14, 18 en 19. VIII (HK).

Cosmorhoe ocellata LlNNAEUS : 1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) 16. VIII (HK).

Eulithis testata LlNNAEUS : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII

(GDP); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); 1 ex. Schilde (B.

Antw.) 27. VIII (W & GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30. VIII

(W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 2.X (GDP);
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5 ex. Hamme (B. O. -VI.) van 3 tot 6. VIII (HK).
Eulithis pyraliata ÖENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.)

12. VII (W & GDP & TG).
Plemyria rubiginata Denis & SCHIFFERMÜLLER : 2 ex. Willebroek (B.Antw.)

12.VII (W & GDP & TG); Assenede (B. O. -VI.) (MF); Eksaarde (B.

O.-Vl.) VII-VIII (MF).
Thera brittanica THURNER : Schilde (B.Antw.) op 8.V en 23. X telkens 1 ex.

(W & GDP & TG), nieuw voor de provincie Antwerpen!
Rheumaptera cervinalis SCOPOLI : 23 ex. (!) Hamme (B. O.-Vl.) van 3. IV tot

2.V («een van de gewoonste spanners die in het voorjaar in de

woonwijk ‘De Vlierkouter’ op licht afkwamen, en op 13.VI nog 1 w.»)

(HK).

Euphyia unangulata Haworth : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP &
TG).

Eupithecia tenuiata HÜBNER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 8 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
Eupithecia plumbeolata Haworth : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VI (W & GDP).
Eupithecia linariata Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Antwerpen-

Linkeroever (B.Antw.) 9.IX (GDP); Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Eupithecia satyrata HÜBNER : 3 ex. Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG).

Eupithecia assimilata Doubleday : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VI (W & GDP);
Willebroek (B.Antw.) 2 ex. op 18. VI, 1 ex. op 16.VIII (W & GDP &
TG); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG); 1 ex. Schilde (B.

Antw.) 27. VIII (W & GDP & TG).

Eupithecia tripunctaria HerricH-SCHAFFER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII

(GDP).
Eupithecia icterata subfulvata HAWORTH : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Eupithecia virgaureata DOUBLEDAY : 2 ex. Niel (B.Antw.) 6.V (W & GDP &
TG).

Anticollix sparsata TREITSCHKE : 2 ex. Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP); 1 ex.

Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG).

Hydrelia flammeolaria HUFNAGEL : Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Ligdia adustata Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Beerse (B.Antw.) 8. VIII

(LD), nieuw voor de provincie Antwerpen!

Cepphis advenaria HÜBNER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 1 l.VI (W & GDP &
TG).

Apeira syringaria LlNNAEUS : Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII) (MF).

Selenia lunularia HÜBNER : 1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) 5. VIII (HK).

Crocallis elinguaria LlNNAEUS : Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Apocheima pilosaria DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 m. Poppel (B.Antw.)

26. XII (erg laat!) (BM).

Bapta temerata DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 15.V (W
6 GDP); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG); 1 ex. Willebroek

(B.Antw.) 1 l.VI (W & GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) I4.VI

(WDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP & TG).
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Hylaea fasciaria prasinaria Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Beerse

(B.Antw.) 25.V (vroege waarneming) (LD).

Sphingidae

Smerinthus ocellata LlNNAEUS : 1 w. in bijenkorf Merelbeke (B. O. -VI.) 2. VII

(KJ).

Notodontidae

Cerura erminea Esper : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP &TG).
Furcula bifida Brahm : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 7.V (GDP & TG); 2 ex.

Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG), een vrouw-tje legde

eitjes af en de kweek leverde een twintigtal imago’s op.

Peridea anceps Goeze : Antwerpen, Nachtegalenpark (B.Antw.) 27.V (KJ).

Tritophia tritophus Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.)

7.V (GDP & TG); 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V(W & GDP& TG).

Harpyia milhauseri FabRICIUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP
& TG).

Ptilophora plumigera Denis & SCHIFFERMÜLLER : een honderdatl ex. Ethe

(B.Lux.) 1 l.XI (W & GDP & TG) (artikel in druk).

Ptilodontella cucullina DENIS & SCHIFFERMÜLLER : Beerse (B.Antw.) 19.VII

(LD).

Thaumetopoeidae

Thaumetopoea processionea LlNNAEUS : ongeveer 100 rupsen in verscheidene

nesten op eiken, Herentals (B.Antw.) 19. VI (GDP).

Lymantriidae

Euproctis chrysorrhoea LlNNAEUS : honderden rupsennesten op berk en

Cotoneaster op de middenberm van de Bischoppenhoflaan Deurne
(B.Antw.) l.V (GDP); 1 rupsennest van ongeveer 100 rupsen op
Crataegus (meidoorn) Deurne (B.Antw.) 13.V (GDP); 1 ex. Merksem
(B.Antw.) 21. VII (GDP).

Arctiidae

Thumatha senex HÜBNER : 15 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP
& TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 16. VIII (GDP & TG); Assenede

(B. O.-Vl.) (MF).

Pelosia muscerda HUFNAGEL : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 18. VI (W & GDP
& TG); 10 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG);
Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Eilema griseola HÜBNER : 10 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP&
TG).

Eilema pygmaeola Doubleday : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Coscinia cribraria LlNNAEUS : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Nolidae

Meganola strigula Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Bois de Merles (F. Dep.

Meuse) 1 1 .VIL 1987 (GDP).
Nola aerugula HÜBNER : 1 ex. Kessel (B.Antw.) 7. VII (WDP); 1 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII (GDP).
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Noctuidae
Agrotis vestigialis HUFNAGEL : 1 ex. Hamme (B. O. -VI.) 8. VIII (HK).
Agrotis clavis HUFNAGEL : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII

(GDP).
Ochropleura praecox LlNNAEUS : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).
Noctua fimbriata SCHREBER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31. VII (GDP).
Diarsia brunnea Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI

(GDP & TG).
Xestia ditrapezium Denis & SCHIFFERMÜLLER : Laplaigne (B.Hen.) 16.VII

(KJ).

Naenia typica LlNNAEUS : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VII (W & GDP); 1 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
Pachetra sagittigera HUFNAGEL : 1 ex. Beerse (B.Antw.) 24.V (LD).

Mamestra dysodea Denis & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Hamme (B. O. -VI.)

6. VIII (HK).

Hadena rivularis Fabricius : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI (GDP & TG);
Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Orthosia gracilis DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 6.V (W &
GDP & TG); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP & TG).

Mythimna straminea TREITSCHKE : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.)

10. VII (GDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG);
2 ex. Niel (B.Antw.) 31. VII (GDP); Assenede (B. O.-Vl.) (MF).

Mythimna obsoleta HÜbner : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP &
TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 1 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII (GDP); Assenede (B. O.-

Vl.) (MF); Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Cucullia absinthii LlNNAEUS : 2 rupsen op 17. VIII, 1 rups op 2 1 .VIII en 9

rupsen op 25. VIII telkens op bijvoet (Artemisia), Merksem (B.Antw.)

(GDP); 2 rupsen op bijvoet Deurne (B.Antw.), nieuwe vindplaats in de

provincie Antwerpen, 8.IX (GDP).
Lithophane semibrunnea HAWORTH : Lint (B.Antw.) 8. IV (KJ).

Dichonia aprilina LlNNAEUS : Belvaux (B.N.) (MF).

Conistra rubiginosa SCOPOLI : Antwerpen, Nachtegalenpark (B.Antw.) 25. XI

(KJ).

Xanthia aurago DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 19. IX

(W & GDP).
Xanthia ocellaris BORKHAUSEN : Laplaigne (B.Hen.) 17. IX (KJ).

Xanthia citrago LlNNAEUS : Membre sur Semois (B.N.) 24. IX (KJ).

Simyra albovenosa Goeze : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP &
TG); 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 16. VIII (GDP & TG); Assenede (B.

O.-Vl.) (MF).

Acronicta rumicis LlNNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP &
TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 15.V (W & GDP).

Cryphia domestica HUFNAGEL : 2 ex. 6. VIII, 1 ex. 8. VIII Beerse (B.Antw.)

(LD); 1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) 19. VIII (HK).
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Cryphia muralis FORSTER : 1 ex. Flamme (B. O. -VI.) 10. VIII (HK).

Photedes minima Haworth : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30. VIII (W & GDP).
Photedes fluxa HÜBNER : 9 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10. VII

(GDP); Koksijde (B. W.-Vl.) (MF); Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII

(MF).

Apamea unanimis HÜBNER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 17.V (W & GDP); 1 ex.

Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP).
Apamea ophiogramma Esper : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VII (W & GDP); 3 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); 20 ex. Willebroek

(B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 3 ex. Niel (B.Antw.) 31. VII

(GDP).
Hydraecia petasitis DOUBLEDAY : 1 ex. (zeer zeldzaam!) Hamme (B. O.-Vl.)

27. VIII (HK).

Celaena leucostigma HÜBNER : 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 16. VIII (GDP &
TG); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG).

Nonagria typhae Thunberg : 1 ex. Hoboken (B.Antw.) 30.IX (W & GDP);
1 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.X (W & GDP & TG).

Archanara geminipuncta Haworth : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31. VII (GDP);
Assenede (B. O.-Vl.) (MF).

Archanara dissoluta Treitschke : 20 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W &
GDP & TG); 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.VIII (GDP & TG); 4 ex.

Niel (B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG); Assenede (B. P.-Vl.) (MF).

Archanara sparganii Esper : Assenede (B. O.-Vl.) (MF).

Arenostola phragmitidis HÜBNER : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.)

10. VII (GDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12. VII (W & GDP & TG);
Assenede (B. O.-Vl.) (MF).

Coenohia rufa Haworth : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31. VII (GDP); 1 ex. Niel

(B.Antw.) 18. VIII (GDP & TG).
Hoplodrina blanda DENIS & SCHIFFERMULLER : 1 ex. Antwerpen-

Linkeroever (B.Antw.) 10. VII (GDP).
Hoplodrina ambigua DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Niel (B.Antw.)

18. VIII (GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP);
1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9. IX (GDP).

Spodoptera exigua HÜBNER : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Chilodes maritimus Tauscher : Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Elaphria venustula HÜBNER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI (GDP & TG);
1 ex. Deurne (B.Antw.) 14. VI (WDP).

A'ycteola revayana SCOPOLI : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30. VIII (W & GDP).
Abrostola trigemina WERNEBURG : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP &

TG); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI (GDP & TG); 1 ex. Willebroek

(B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 9. VII (W &
GDP); 2 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18. VIII

(GDP & TG); 1 ex. Hoboken (B.Antw.) 4.IX (W & GDP); 1 ex.

Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9. IX (GDP).
Autographa pulchrina Haworth : 5 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI (GDP &
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TG).

Autographa jota LlNNAEUS : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10. VI (GDP & TG).
Chrysodeixis chalcites Esper : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9. IX

(GDP).
Parascotia fuliginaria LlNNAEUS : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30. VIII (W &

GDP); 1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) 14. VIII (HK).
Macrochilo cribrumalis HÜBNER : 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W &

GDP & TG); 5 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG).
Hypena rostralis LlNNAEUS : Schilde (B.Antw.) op 8.V en op 27. VIII telkens

1 ex. (W & GDP & TG).
Schrankia costaestrigalis STEPHENS : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 27. VIII (W &

GDP & TG); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 2.X (GDP);
1 ex. Hamme (B. O.-Vl.) 21. VIII (HK).

First record of Gonepteryx cleopatra (LlNNAEUS, 1758) in

Bulgaria (Lepidoptera : Pieridae)

Julius Ganev

Samenvatting. Eerste vermelding van Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1758) uit

Bulgarije (Lepidoptera : Pieridae)

De auteur vermeldt de eerste waarneming van Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1758) uit

Bulgarije : Rila, Kostenetz, 15.VIL 1988, leg. J. Ganev.

Résumé. Première observation de Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1758) en Bulgarie

(Lepidoptera : Pieridae)

L’auteur relate la première capture de Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1758) dans les

monts Rila en Bulgarie : Kostenetz, 15. VIL 1988, leg. J. Ganev.

Ganev, J. : str. Rakovski 84, BG-1000 Sofia, Bulgaria.

On July 1 5th 1988 while on an excursion to Rila mountain above Kostenetz

on the patch to Belmeken at 1000 m, together with D. Kiriakov, I caught a

freshly emerged male specimen of Gonepteryx cleopatra (LlNNAEUS, 1758).

This strongly suggests that the specimen had emerged at this locality and had

not flown from the south, nor been blown over by air currents.

The specimen which I caught belongs to the nominate subspecies of G.

cleopatra cleopatra (LlNNAEUS, 1758).
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Boekbesprekingen

Chalmers-Hunt, J.M. : Local Lists ofLepidoptera (or a bibliographical catalogue oflocal lists and

regional accounts of the butterflies and moths of the British Isles)

14,5 x 22 cm, 247 p., Hedera Press, E.W. Classey Ltd., Oxleaze, Nr. Uffington, Oxfordshire,

SN7 7DR England, gebonden met stofomslag, 1989, Pounds 21,- (ISBN 0-8696-023-4).

Tijdens een periode van 30 jaar heeft de auteur de bestaande entomologische literatuur

doorzocht op zoek naar faunalijsten van Lepidoptera in Groot-Brittannië. Dit resulteerde in een

indrukwekkende lijst van meer dan 3000 titels, waarbij dan nog moet vermeld worden dat lijsten

met slechts weinig soorten weggelaten werden.

De verschillende titels worden alfabetisch per auteur gerangschikt en daarbinnen chronolo-

gisch. Elke titel wordt voorafgegaan door een nummer. Een vermelding bevat de naam van de

auteur, het jaar van publikatie, de titel, de volledige referentie van de publikatie (naam van het

tijdschrift volgens de «List of serial publications in the British Museum (Natural History) Library

(1975)», volume, paginering) en met een afkorting het gebied (streek, county enz.) waarop de

publikatie betrekking heeft.

Achteraan volgt dan een alfabetische lijst van deze streken en counties met een lijst van

nummers die de lezer verwijzen naar het hoofddeel van het boek. Zo is het mogelijk om snel alle

faunalijsten die een bepaald gebied bestrijken op te zoeken.

Soms zijn de faunalijsten enkel als manuskript ter beschikking of bestaan er slechts enkele

kopieën van. In zulke gevallen heeft de auteur aangegeven in welke bibliotheek ze bewaard

worden. Dit is ook gebeurd voor faunalijsten met een speciale betekenis (b.v. kopieën van de

auteurs met randbemerkingen) en met lijsten die speciaal aan de auteur uitgeleend werden voor

opname in zijn boek.

Het boek is verzorgd uitgegeven en zal zijn nut als referentiewerk zeker bewijzen aan iedereen

die geïnteresseerd is in de verspreiding van de Lepidoptera in Groot-Brittannië.

W.O. De Prins

Rogner, M. : Treffpunkt Gartenteich, Tiere im und am Wasser.

1 1 x 18 cm, 128 p., 133 kleurenfoto’s Franckh’sche Verlagshandlung, W. Keiler & Co., Postfach

1060 1 1, D-7000 Stuttgart 1
,
gebonden in slappe kaft, met plastic beschermhoes, 1989, DM 16.80

(ISBN 3-440-05915-4).

In en rond natuurlijke vijvers en in en rond tuinvijvers die op een zo natuurlijk mogelijke wijze

zijn aangelegd, leven een heleboel diersoorten met een sterk uiteenlopende levenswijze, gaande

van poliepen tot amfibieën. In dit boekje worden de 65 talrijkste soorten voorgesteld op

kleurenfoto’s (meestal enkele foto’s per soort). Deze foto’s zijn van uitstekende kwaliteit en

beelden soms dieren af die men niet dikwijls onder ogen krijgt.

De tekst geeft informatie over de levensgemeenschap van een vijver, waarin drie zones worden

onderscheiden : de plantenrijke randzone die de overgang markeert van het omliggende gebied en

het water, het eigenlijke wateroppervlak tot een diepte van ca. 50 cm en het diepere water. Er

worden tips gegeven om zelf een vijver aan te leggen en die dan meteen van een zo verscheiden

mogelijke plantengroei te voorzien. De tekst bij de foto’s bevat naast de Duitse en Latijnse naam

van het afgebeelde dier informatie over het uiterlijk, de voortplanting en het voedsel. Dikwijls

worden ook waarnemingstips gegeven.

De insekten nemen meer dan de helft van het boekje in beslag. Uiteraard komt de waterspin

aan bod en verder de watervlo, eendagsvliegen, vele libellensoorten, enkele waterkevers, muggen,

wantsen en kokerjuffers.

Het boekje is vooral bestemd voor mensen die graag aan de rand van een vijver vertoeven en

daar het dierlijk leven willen waarnemen. Ondanks zijn stevige uitvoering (plastic beschermhoes)

en de vele kleurenfoto’s, is het helemaal niet duur.

W.O. De Prins
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De Aosta-vallei : een paradijs voor lepidopterologen, addendum 3
(Lepidoptera) *

Marcel Faquaet

In 1988 bezocht ik de Aosta-vallei van 26 augustus tot 12 september. De
weersomstandigheden waren er, ondanks de late periode, zeer goed zodat ik

vele nachtvangsten kon doen.

Dagvlinders

Het seizoen voor de dagvlinders loopt rond deze tijd van het jaar ten einde

in de Aosta-vallei. Ik bezocht twee biotopen op relatief grote hoogte : op 27

augustus de omgeving van Vens (ca. 2100 m) en op 30 augustus de omgeving
van de Col de Joux (ca. 2200 m). Op beide plaatsen vlogen geen dagvlinders

meer. Ik kan dus gerust stellen dat vanaf begin september het dagvlinder-

leven op alpiene hoogten een einde neemt in dit gebied.

Op lager gelegen biotopen deed ik toch nog enkele interessante waarne-
mingen, zoals te Pondel op 2 september : enkele zeer afgevlogen wijfjes van

Agrodiaetus humedasae Toso & Balletto en heel wat verse en afgevlogen

wijfjes van Hipparchia statilinus onosandrus FRUHSTORFER. Ik observeerde

deze soort voor het eerst en talrijk te Avise op 28 augustus, bijna uitsluitend

mannetjes. Verder vlogen te Pondel nog zeer veel gave eksemplaren van

Lysandra bellargus Denis & SCHIFFERMÜLLER, zowel mannetjes als wijfjes.

Dit waren zeker vlinders van een tweede generatie. Te Vens, op 27 augustus,

op een hoogte tussen 1900 en 2000 m vlogen de volgende soorten, sommige
reeds afgevlogen : Erebia montana De Prunner, Plebejus argus Linnaeus,
Aricia artaxerxes allous Geyer. Op de Col de Joux, 30 augustus, eveneens ca.

2000 m hoogte vlogen : Erebia montana De Prunner, Lycaeides idas

Linnaeus, Aricia artaxerxes allous Geyer en nog één gaaf mannetje van

Polyommatus eros HÜBNER, dit is een erg late waarneming. Te Avise, 28

augustus, ving ik één vers eksemplaar van Pyrgus malvoides Elwes &
Edwards. Verder observeerde ik overal, tot op ca. 1500 m hoogte, de

rouwmantel : Nymphalis antiopa Linnaeus. Op 4 september zag ik te Clavel

een foeragerende rouwmantel rond smeerplaatsen, die ik de avond voordien

had aangebracht op ratelpopulier om nachtvlinders te lokken.

Nachtvlinders

Aangezien het dagvlinderseizoen ten einde liep, kon ik elke avond op

nachtvlinderonderzoek gaan. Tijdens elke nachtvlindervangst combineerde

ik twee methodes : licht (HPL-lamp 125 W) en een suikerig lokmiddel dat als

stroop op bomen werd gesmeerd : te Cerellaz en Clavel op populieren en te

Vens-laag, Vens-hoog en op de Col de Joux op sparren, dennen en lorken.

De meeste nachtvlindersoorten die naar het lokmiddel kwamen, kwamen ook

naar licht. Een uitzondering is zeker Polymixispolymita LINNAEUS : ik ving 20

vlinders uitsluitend op stroop. Ook de Catocala-soorten kwamen, zoals

* zie Phegea 15 : 47-59, 91-107, 131-144, 195-208; 16 : 85-92; 17 : 27-30.
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geweten, eerder naar smeer dan naar licht. Ik ving van de drie volgende

soorten slechts één eksemplaar uitsluitend op stroop : Calocala elocata

Esper, Mormo maura Linnaeus en Epizeuxis calvaria Denis & SCHIFFER-
MÜLLER. Ik deed nachtvangsten te Cerellaz (5 x), Clavel (6 x), Vens-laag 1 700

m (2 x), Vens-hoog 1850 m (1 x) en op de Col de Joux (1 x).

Waargenomen soorten :

Lasiocampidae
Lasiocampa trifolii DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Te Cerellaz en Clavel

gewoon, te Vens-laag minder.

Lymantriidae

Lymantria monacha LINNAEUS. Cerellaz, 26 augustus en 10 september;

tientallen eksemplaren, vooral wijfjes, op een witte muur onder de straat-

verlichting.

Geometridae

Scopula ornata SCOPOLI. Cerellaz, 31 augustus, 2 eksemplaren.

Scopula marginepunctata GOEZE. Cerellaz, 6 september, 1 vlinder.

Scopula imitaria HÜBNER. Cerellaz (1200 m), 26 augustus, 1 vlinder.

Volgens Forster & Wohlfahrt (1981) zou de soort slechts tot een hoogte

van ca. 900 m vliegen.

Idaea subsericeata Haworth. Cerellaz, 6 september, 1 eksemplaar.

Volgens Forster & Wohlfahrt (l.c.) slechts tot 600 m.

Scotopteryx bipunctaria Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz, zeer

gewoon, Clavel en Vens-laag zeldzaam. Te Cerellaz ook zeer donkere

vlinders.

Epirrhoe galiata DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Clavel, 27 augustus, 1

vlinder. Dit zou volgens Forster & WOHLFAHRT (l.c.) een vlinder kunnen
zijn van een zeer partiële tweede generatie in de zuidelijke alpendalen, van

begin juli tot einde augustus. Volgens Hellmann ( 1987) vliegt galiata al naar

gelang de plaats van gewoon tot zeer zeldzaam in de «Brenta-Gruppe» van

juni tot augustus in één generatie.

Entephria cyanata HÜBNER. Cerellaz, 10 september, 1 vlinder.

Entephria caesiata Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz en Clavel,

gewoon. Veel minder talrijk op de drie hoger gelegen plaatsen.

Eulithis populata LINNAEUS. Nogal gewoon op de twee lager gelegen

plaatsen. Veel minder te Vens-laag en slechts één vlinder te Vens-hoog op 7

september. Geen waarnemingen op de Col de Joux. Ik ving lichte en donkere

eksemplaren.

Chloroclysta siterata HUFNAGEL. Vens-hoog, 7 september, 1 vlinder. Begin

van de vliegperiode.

Chloroclysta citrata Linnaeus. Vens-hoog, 7 september, 1 vlinder. Ook
hier het begin van de vliegtijd.

Thera firmata HÜBNER. Nogal gewoon op de vijf plaatsen.

Thera variata Denis & SCHIFFERMÜLLER. Minder gewoon dan vorige

soort, maar toch waargenomen op de vijf plaatsen.

Colostygia olivata Denis & Schiffermüller. Clavel. 30 augustus en 9

146



Figuur 1 : a. Scopula ornata Scopoli, Cerellaz 31. VIII. 1988; b. Scopula imitaria Hübner, Cerellaz
26.VIII.1988; c. Idaea subsericeata Haworth, Cerellaz 6. IX. 1988; d. Scotopteryx bipunctaha
Denis & Schiffermüller, Cerellaz 10. IX. 1988; e. Entephria caesiata Denis & Schiffermüller,
Clavel 27. VIII. 1988; f. Entephria cyanata Hübner, Cerellaz 10. IX. 1988; g. Eulithis populata
Linnaeus, Vens 7. IX. 1988; h. Chloroclysta siterata Hufnagel, Vens, 7.IX.1988; i. Chloroclysta
miata Linnaeus, Vens 7.IX.1988.

september, telkens 1 eksemplaar.

Pareulype berberata Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz, enkele dieren,

Clavel, 27 augustus, 1 vlinder. Einde van de vliegtijd.

Triphosa dubitata Linnaeus. Vens-hoog, 7 september, zeer algemeen. Op
de Col de Joux, 5 september, iets minder.

Epirrita autumnata Borkhausen. Talrijke donkere eksemplaren op de Col

de Joux, 5 september en te Vens-hoog, 7 september. Te Vens-laag zeldzaam.

De donkere hooggebergtevorm is door HARTIG beschreven als f. altivagaia.

Cidariafulvata FORSTER. Gewoon te Cerellaz en Clavel, zeldzaam te Vens-

laag.

Perizoma bifaciata Haworth. Cerellaz, 26 augustus, 1 eksemplaar.

Perizoma parallelolineata RETZIUS. Clavel, 30 augustus, 1 eksemplaar. Het

vlindertje kwam naar het licht maar bleef enkele meter van het laken op de

grond zitten met opengespreide vleugels. De vlinders vliegen op niet te droge

biotopen van einde juli tot midden oktober.

Eupithecia icterata De ViLLERS. Gewoon op de drie lager gelegen vind-

plaatsen. Veel minder op de twee hoger gelegen plaatsen.

Eupithecia pusillata Denis & SCHIFFERMÜLLER. Gewoon te Clavel en te

Vens-laag. Zeldzaam te Cerellaz en zeer zeldzaam op de twee hoger gelegen

plaatsen.
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Figuur 2 : a. Cidariafulvata Forster, Vens 3. IX. 1988; b. Therafirmata Hübner, Clavel 27. VIII.

1988; c. Colostygia olivata Denis & Schiffermüller, Clavel 30. VIII. 1988; d. Triphosa dubitata

Linnaeus, Vens 7. IX. 1988; e. Epirrita autumnala Borkhausen, Col de Joux 5. IX. 1988; f. idem,

donkere vorm, Vens 7. IX. 1988.

Aplocera praeformata HÜBNER. Vens-hoog, 7 september en Clavel, 4

september, telkens 1 eksemplaar.

Nebula nebulata Treitschke. Clavel, 9 september, 1 eksemplaar.

Crocallis elinguaria LlNNAEUS. Gewoon te Clavel, zeldzaam tot zeer

zeldzaam op de vier andere plaatsen. Volgens Hellmann (1987) is de laatste

tijd slechts één vlinder gevangen in de «Brenta-Gruppe», einde juli.

Selidosema brunnearia De ViLLERS. Te Clavel en Vens-laag, nogal gewoon.

Op de andere drie plaatsen zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Gnophos onustarius Herrich-Schaffer. Col de Joux, 5 september en

Vens-laag, 8 september, telkens 1 eksemplaar. De soort wordt niet vermeld

door Forster & Wohlfahrt (l.c.).

Arctiidae

Diacrisia sannio LlNNAEUS. Clavel, 4 september, Col de Joux, 5 september

en Vens-hoog, 7 september, telkens 1 gaaf eksemplaar, dus van een tweede

generatie. Volgens Forster & Wohlfahrt (1960) zou er in het gebergte tot

2400 m hoogte maar één generatie zijn
:
juli-augustus, terwijl de soort in

Midden-Europa in twee generaties vliegt ; einde april-begin juli en augustus-

september. Volgens Hellmann (1987) vliegt de soort in de «Brenta-Gruppe»

tot ca. 2000 m hoogte van einde mei tot begin augustus, hoofdzakelijk op niet

te droge weiden.

Noctuidae

Euxoa vitta Esper. Zeldzaam. Clavel, 27 augustus, 1 eksemplaar en 4

september 2 eksemplaren. Vens-laag, 3 september, 2 vlinders, Vens-hoog, 7

september, enkele vlinders en Col de Joux, 5 september, 1 vlinder. In de
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Friguur 3 : a. Diacrisia sannio Linnaeus, Vens 7. IX. 1988; b.Euxoa villa Esper, Vens 7. IX. 1988; c.

Euxoa obelisca Denis & Schiffermüller, Cerellaz 31. VIII. 1988; d. Euxoa nigricans Linnaeus,
'Vens 3. IX. 1988; e. Euxoa distinguenda Lederer, Vens 3. IX. 1988; {.Euxoa temera HÜbner, Vens
3. IX. 1988.

<Brenta-Gruppe» één vlinder meer dan vijftig jaar geleden (Hellmann l.c.).

TORSTER & WoHLFAHRT (1971) noemen de soort niet uit de zuidelijke alpen-

dalen.

Euxoa nigricans LINNAEUS. Op de vijf plaatsen maar nergens meer dan 1 a 2

ïksemplaren per nacht. Te Cerellaz en Clavel kwamen ook vlinders op smeer.

Einde van de vliegtijd.

Euxoa obelisca Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz, nogal gewoon, op de

zier andere plaatsen zeldzaam.

Euxoa temera HÜBNER. Zeer zeldzaam. Vens-laag, 3 september en Clavel,

9 september, telkens 1 eksemplaar.

Euxoa distinguenda LEDERER. Vens-laag, 3 september, 1 vlinder. Niet in de

«Brenta-Gruppe» (Hellmann l.c.).

Euxoa cos HÜBNER. Zeldzaam. Cerellaz, 26 augustus, Vens-laag, 3 septem-

ber, Vens-hoog, 7 september en Clavel, 9 september, telkens 1 eksemplaar.

Niet in de «Brenta-Gruppe» (Hellmann l.c.).

Euxoa decora simulatrix HÜBNER. Op de vijf plaatsen. Te Clavel en Vens-

laag enkele eksemplaren, op de drie andere plaatsen zeldzaam. Te Vens-laag

ook op smeer.

Euxoa recussa HÜBNER. Slechts enkele vlinders te Clavel en iets gewoner

op de drie hoger gelegen plaatsen.
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* Figuur 4 : a. Euxoa cos Hübner, Cerellaz 26. VIII. 1988; b. Euxoa decora simulatrix Hübner, Vens
7. IX. 1988; c. Euxoa recussa Hübner, Vens 3. IX. 1988; d. Euxoa clavis Hufnagel, Clavel

4. IX. 1988.

Agrotis clavis Hufnagel. Redelijk gewoon op de vijf plaatsen. Einde van

de vliegtijd.

Agrotis trux HÜBNER. Op de vijf plaatsen zeer gewoon en erg variabel. Te
Cerellaz, Clavel en Vens-hoog ook op smeer. Hellmann (l.c.) ving slechts 1

vlinder in de «Brenta-Gruppe» half september.

Agrotis crassa HÜBNER. Zeldzaam. Clavel, 27 augustus, 1 vlinder.

Ochropleura vallesiaca BoiSDUVAL. Zeer zeldzaam. Cerellaz, 28 augustus,

1 vlinder. Hellmann (l.c.) zag de soort niet in de «Brenta-Gruppe». Bij

FoRSTER & WoHLFAHRT (1971) is vallesiaca niet opgegeven voor de zuidelij-

ke alpendalen, maar wel voor Wallis. Daar vliegt de soort op warme, droge

plaatsen, maar niet boven 1000 m hoogte, in juli en augustus.

Ochropleura musiva HÜBNER. Zowel te Cerellaz als te Clavel enkele

vlinders. Op de drie hoger gelegen plaatsen is musiva zeer zeldzaam. Einde

van de vliegtijd.

Standfussiana nictymera BoiSDUVAL. Cerellaz, 6 september, 1 vlinder.

Hellmann (l.c.) zag de soort niet in de «Brenta-Gruppe». Volgens FORSTER
& WOHLFAHRT (l.c.) vliegt deze soort zeer lokaal en zeldzaam in het Rhone-
dal in Wallis, juli en augustus. De zuidelijke alpendalen zijn niet vermeld.

Rhyacia grisescens Fabricius. Nogal gewoon op de lagere drie plaatsen.

Op de twee hogere plaatsen zeldzaam, zowel gave als afgevlogen dieren.

Chersotis rectangula Denis & SCHIFFERMÜLLER . Vens-hoog, 7 september,

enkele eksemplaren. Einde van de vliegtijd.

Chersotis ocellina Denis & SCHIFFERMÜLLER. Clavel, 4 september, een

wijfje. Einde van de vliegtijd.

Chersotis alpestris BoiSDUVAL. Vens-hoog, 7 september, 1 vlinder. Volgens

Hellmann (l.c.) is alpestris de laatste 50 jaar niet meer waargenomen in de

«Brenta-Gruppe». Volgens FORSTER & WoHLFAHRT (l.c.) vliegt de soort in

de Alpen tot boven 2500 m hoogte in juli en augustus. De soort vliegt volgens
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Figuur 5 : Variabiliteit van Agrotis trux HÜ'bner, eksemplaren gevangen te Cerellaz, Clavel, Vens

en Col de Joux.

deze auteurs zowel overdag als ’s nachts naar licht. Ik ving de soort op licht.

Chersotis multangula De ViLLERS. Cerellaz en Clavel, verse eksemplaren.

Op de drie hoger gelegen plaatsen zeer zeldzaam. Volgens Hellmann (l.c.)

zeer lokaal in de «Brenta-Gruppe», van juli tot augustus.

Chersotis margaritacea De ViLLERS. Cerellaz zeldzaam, op de vier hoger

gelegen plaatsen nogal gewoon, gave dieren.

Chersotis elegans VON Eversmann. Vens-hoog, 7 september, 1 vlinder.

Hellmann (l.c.) zag de soort niet in de «Brenta-Gruppe».

Chersotis cuprea Denis & SCHIFFERMÜLLER. Vens-laag, 3 september en

Vens-hoog, 7 september, telkens 1 eksemplaar, beide vers.

Noctua pronuba LlNNAEUS. Gewoon te Cerellaz, minder te Clavel. Einde

van de vliegtijd.

Noctua comes HÜBNER. Niet gewoon op de twee lager gelegen plaatsen. Te
Clavel 1 vlinder op smeer.

Noctua fimbriata SCHREBER. Cerellaz, 6 september, 1 vlinder en Clavel

enkele eksemplaren.

Noctua janthina DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz en Clavel enkele

eksemplaren.

Epilecta linogrisea Denis & SCHIFFERMÜLLER. Zeldzaam. Cerellaz, 10

september, 1 vlinder. Einde van de vliegtijd. Hellmann (l.c.) zag de soort

niet in de «Brenta-Gruppe».

151



Figuur 6 : a. Ochropleura signifera Denis & Schiffermüller, Vens 3. IX. 1988, b.
I

vrisescens Fabricius. Clavel 9.IX.1988; c. Standfussiana nictymera Boisduval, Cerellaz 6.IX.

?988; d. Chersotis alpestris Boisduval, Vens 7.IX.1988; e. Chersotis elegans von Eversmann.

Vens 7. IX. 1988.

Spaelotis senna FREYER. Clavel, 4 september en Col de Joux, 5 september,

telkens 1 wijfje. Einde van de vliegtijd.

Paradiarsia sobrina DUPONCHEL. Zeldzaam. Clavel, 27 augustus, 2 eksem-

plaren. Volgens HELLMANN (l.c.) zijn er lang geleden enkele vlmdersJ

gevangen in de «Brenta-Gruppe».

Peridroma saucia HÜBNER. Vens-laag, 3 september, 1 donker eksemplaarj

In de «Brenta-Gruppe» is volgens HELLMANN (l.c.) slechts één eksemplaaij

Xesta c-nigrum LlNNAEUS. Gewoon te Cerellaz en Clavel. Te Vens-laag

zeer zeldzaam. . .

Xestia baja Denis & SCHIFFERMÜLLER. Clavel, 4 september, 1 afgevlogerj

wijfje. Einde van de vliegtijd.
,

Xestia xanthographa Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz en Clavel

i

gewoon, ook op smeer. Begin van de vliegtijd. Volgens HELLMANN (l.c.

zeldzaam in de «Brenta-Gruppe», september.

Mesogona acetosellae DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz, nogal gewoon

veel minder te Clavel. Begin van de vliegtijd. HELLMANN (l.c.) ving acetosellae

niet in de «Brenta-Gruppe», maar wel Mesogona oxalina HUBNER.

Hada proxima HÜBNER. Vens-laag, 3 september, 2 eksemplaren en Yens

hoog, 7 september, één.
, , . ,

Mamestra brassicae LlNNAEUS. Clavel, 31 augustus, 1 donker eksemplaai

Mamestra oleracea LlNNAEUS. Cerellaz en Clavel, nogal gewoon.

Tholera cespitis Denis & Schiffermüller. Cerellaz, zeldzaam en Clave
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Figuur 7 : a. Mythimna albipuncta Denis & SchiffermÜller, Vens 7. IX. 1988; b. Brachylomia

viminalis Fabricius, Vens 7. IX. 1988; c. Polymixis polymita Linnaeus, Clavel 3. IX. 1988,

d. Mythimna vitellina HÜbner, Cerellaz 31. VIII. 1988; e. Blepharita adusta Esper, Clavel 9. IX.

1988; f. Polymixis gemmea Treitschke, Col de Joux 5. IX. 1988.

zeer zeldzaam.

Tholera decimalis PODA. Cerellaz, zeer gewoon, veel minder te Clavel.

Begin van de vliegtijd.

Mythimna albipuncta Denis & SCHIFFERMÜLLER. Cerellaz, 31 augustus,

Vens-laag, 3 september, Vens-hoog, 7 september en Clavel, 4 september,

telkens 1 eksemplaar. Te Cerellaz op smeer.

Mythimna vitellina HÜBNER. Zeldzaam. Cerellaz, 31 augustus, 1

eksemplaar en Vens-hoog, 7 september, 2 eksemplaren. Volgens Hellmann

(l.c.) tot ongeveer 1600 m niet zeldzaam in de «Brenta-Gruppe».

Mythimna l-album LINNAEUS. Zeldzaam. Clavel, 30 augustus, Vens-laag,

3 september, Clavel, 4 september en Cerellaz, 6 september, telkens 1

eksemplaar.

Brachylomia viminalis FABRICIUS. Clavel, 30 augustus en 4 september en

Vens-laag, 3 september, telkens 1 eksemplaar. Vens-hoog, 7 september, 2

eksemplaren. Volgens HELLMANN (l.c.) zeer zeldzaam in de «Brenta-

Gruppe». Volgens Berio (1985) gewoon in Italië en de Aosta-vallei.

Blepharita adusta Esper. Clavel, 4 en 9 september en Cerellaz, 10 septem-

ber, telkens 1 eksemplaar. Einde van de vliegtijd.

Polymixis polymita LINNAEUS. Clavel, 20 vlinders op smeer. De eerste

vlinders kwamen naar het lokmiddel als het amper donker was en de laats e

omstreeks middernacht. HELLMANN (l.c.) zag de soort met in de «Brenta-

Gruppe».

Polymixis gemmea TREITSCHKE. Col de Joux, 5 september, 1 eksemplaar
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Figuur 9 : a. Agrochola litura Linnaeus, Vens 7. IX. 1988; b. Atethmia centrago Haworth,
Cerellaz 31. VIII. 1988; c. Xanthia logata Clerck, Clavel 9. IX. 1988; d. Xanthia icteritia

Hufnagel, Clavel 4. IX. 1988; e. idem, f. flavescens Esper, Cerellaz 31. VIII. 1988.

Atethmia centrago Haworth. Nogal gewoon te Cerellaz : 4 eksemplaren

op 31 augustus en 3 op 10 september. Op de vier hoger gelegen plaatsen geen

waarnemingen. Hellmann (l.c.) zag de soort niet in de «Brenta-Gruppe».

Volgens Berio (l.c.) is centrago een zeer lokale en zeldzame soort in Italië.

Er zijn slechts een achttal vindplaatsen bekend, waarvan geen in de Aosta-

vallei.

Xanthia togata Esper. Clavel, 4 en 9 september, telkens 1 eksemplaar.

Begin van de vliegtijd. HELLMANN (l.c.) heeft geen waarnemingen van togata

de laatste 50 jaar in de «Brenta-Gruppe».

Xanthia icteritia Hufnagel. Zeer gewoon te Cerellaz en Clavel. Vens-laag,

3 september, 1 vlinder. Geen waarnemingen op de twee hoogste plaatsen. Te
Cerellaz en Clavel ook op smeer. De vorm icteritia Hufnagel komt veel

minder voor dan de ongetekende vorm flavescens Esper.

Cryphia domestica Hufnagel. Vens-laag, 3 september, 2 eksemplaren.

Einde van de vliegtijd.

Cryphia muralis FORSTER. Cerellaz, 28 augustus, 1 vlinder. Ook hier het

einde van de vliegtijd. HELLMANN (l.c.) zag de soort niet in de «Brenta-

Gruppe».

Amphipyra pyramidea Linnaeus. Zeer gewoon te Cerellaz en Clavel. Vens-

laag zeer zeldzaam en hoger geen waarnemingen. De vlinders kwamen zowel

naar licht als smeer.

Amphipyra tetra Fabricius. Zeldzaam. Cerellaz, 31 augustus en Vens-

hoog, 7 september, telkens 1 vlinder. HELLMANN (l.c.) zag tetra niet in de

«Brenta-Gruppe». Ook FORSTER & Wohlfahrt (l.c.) zeggen niets over deze

soort in de zuidelijke alpendalen.

Amphipyra tragopoginis CLERCK. Zeer gewoon te Cerellaz en Clavel. Geen
waarnemingen op de hoger gelegen plaatsen. De vlinders kwamen zowel naar

licht als op smeer.
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Figuur 10 : a. Enargia paleacea Esper, Vens 7. IX. 1988; b. Apamea zeta Treitschke, Clavel

30. VIII. 1988; c. Heliothis armigera HÜBNER,Cerellaz31.VIII.1988;d. Hoplodrina ambigua Denis

& Schiffermüller, Vens 3. IX. 1988; e. Spodoptera exigua Hübner, Vens 3. IX. 1988; f. Pyrrhia

umbra Hufnagel, Cerellaz 31. VIII. 1988.

Mornto maura LlNNAEUS. Cerellaz, 28 augustus, 1 vlinder op smeer.

Hellmann (l.c.) : 1 vlinder, zeker 50 jaar geleden.

Dypterygia scabriuscula LlNNAEUS. Zeldzaam. Cerellaz, 28 augustus, 1

eksemplaar.

Phlogophora meticulosa LlNNAEUS. Nogal gewoon op de vijf plaatsen. De
vlinders kwamen gretig op smeer, vooral te Cerellaz en Clavel.

Enargia paleacea Esper. Massaal te Cerellaz en Clavel. Talrijk op smeer.

Auchntis detersa Esper. Zeer gewoon op de vijf plaatsen. Sporadisch op
smeer. Einde van de vliegtijd.

Apamea lateritia HUFNAGEL. Gewoon te Cerellaz en Clavel. Veel minder

op de drie hoger gelegen plaatsen. Einde van de vliegtijd.

Apameafurva Denis & SCHIFFERMÜLLER. Gewoon op de vijf plaatsen. Te
Cerellaz en Clavel op smeer. Einde van de vliegtijd.

Apamea zeta TREITSCHKE. Zeer zeldzaam. Clavel, 30 augustus en Vens-

laag, 3 september, telkens 1 eksemplaar. Volgens Hellmann (l.c.) is zeta ook
in de «Brenta-Gruppe» een zeer zeldzame soort.

Mesapamea secalis LlNNAEUS. Cerellaz, 31 augustus, 1 vlinder. Einde van

de vliegtijd.

Calamia tridens HUFNAGEL. Gewoon op de vijf plaatsen. Hellmann (l.c.)

zag tridens niet in de «Brenta-Gruppe».

Hoplodrina ambigua DENIS & SCHIFFERMÜLLER. Zeer gewoon op de drie

lager gelegen plaatsen. Zeldzaam te Vens-hoog en niet op de Col de Joux.
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Figuur 11 : a. Macdunnoughia confusa Stephens, Clavel 27. VIII. 1988; b. Plusia festucae
Linnaeus, Vens 7. IX. 1988; c. Autographa jota Linnaeus, Cerellaz 10. IX. 1988; d. Trichoplusia ni

Hübner, Vens 7.IX.1988.

Spodoptera exigua Denis & SCHIFFERMÜLLER. Van deze zeldzame trek-
1 vlinder ving ik 5 eksemplaren: Vens-hoog, 7 september, 3 eksemplaren, Vens-

laag, 8 september en Clavel, 9 september, telkens 1 eksemplaar. Hellmann
(l.c.) zag exigua niet in de «Brenta-Gruppe».

Caradrina clavipalpis SCOPOLI. Nogal gewoon te Cerellaz, veel minder te

Clavel en niet op de drie hogere plaatsen.

Heliothis peltigera Denis & SCHIFFERMÜLLER. Zeldzame trekvlinder.

Vens-hoog, 7 september, 1 eksemplaar. Volgens Hellmann (l.c.) slechts

eenmaal gevangen in de «Brenta-Gruppe» in juli.

Heliothis armigera HÜBNER. Zeldzame trekvlinder. Cerellaz, 31 augustus

en Vens-hoog, 7 september, telkens 1 eksemplaar.

Pyrrhia umbra Hufnagel. Gewoon te Cerellaz en Clavel. Zeer zeldzaam te

Vens-laag en niet op de twee hogere plaatsen.

Macdunnoughia confusa STEPHENS. Zeer zeldzaam. Clavel, 27 augustus en

Cerellaz, 31 augustus, telkens 1 vlinder. Volgens FORSTER & Wohlfahrt
(l.c.) een trekvlinder die in de zuidelijke alpendalen slechts tot een hoogte van

1200 m vliegt!

Plusia festucae LINNAEUS. Zeer zeldzaam. Vens-hoog, 7 september, 1 dier.

Autographajota LINNAEUS. Zeldzaam. Cerellaz, 31 augustus en 10 septem-

ber, telkens 1 vers eksemplaar.

Trichoplusia ni HÜBNER. Zeer zeldzaam. Vens-hoog, 7 september, 1

vlinder. HELLMANN (l.c.) zag ni niet in de «Brenta-Gruppe».

Catocalafraxini LINNAEUS. Nogal gewoon te Cerellaz en Clavel. Niet op de

drie hoger gelegen plaatsen.

Catocala elocata Esper. Zeer zeldzaam. Clavel, 4 september, 1 vlinder op

smeer. Begin van de vliegtijd.

157



SCHAFFLR, Cerellaz ILVluXwx™
G'°RNA

’ Vens 3 ,X l988 - b - Calocah lupina Herrk

Catocala puerpera Giorna. Zowel Ie Cerellaz als te Clavel de gewoons

de Col de JoÜx ï r
ke
n
e" " Vcns' laa8 «nmaal te Vens-hoog. Niet <de Col de Joux Te Cerellaz en Clavel kwamen de vlinders veel od sme™-—“K:

Cla?erztr
/

Tefd“
H
a

ER"C
,r

SC
V
XFFER - Zeer 8ewoo„, «wel te Cerellazals

vlinders kwamen ifeve

Ve" S-|aa8 en ni«°P de Iwee hogere plaatsen. C

de soort niet aP ir a
*

°F
SI

I!
eer dan naar 1,cht - Volgens HELLMANN (l.c.)de soort met gekend in de «Brenta-Gruppe»

en'C^vfvZZL
DEN 'S

f Sc»IFraRM 0L8ER. Nogal gewoon ,e CerellaPlavei. Veel minder op de andere plaatsen

Faquaet'mï)

dda HÜBNER ' CerellaZ 31 aUgUStUS
’ 1 eksem Plaar (zie oo

3|“ 7vÜ"h
DENIS & ScHIFFERM (iLLER. Zeer zeldzaam. Cerellaz

licht (?e FaquaÊ? I

e

98°7r

meer
' *" Vmg * ^

Hypem otesalis TREnscHKE. Nogal gewoon te Cerellaz en Clavel. Vens

op smeer
P eksemPlaar en hoger geen waarnemingen. Te Clavel ooi

Dankbetuiging

soorte

n

n aan' F^RmTs^
0 '' he ' de 'erminere" van de zeer moeilijke Euxc

. Bolland voor het determineren van heel wat ande
158



moeilijke soorten en aan W. De Prins voor het determineren van enkele

soorten door genitaalonderzoek en voor het nemen van de foto’s.
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Corrigendum - Addendum
In de legende bij fig. 37 (Phegea 15 : 206) dient Caloplusia hochenwarthi

Hochenwarth vervangen te worden door Syngrapha devergens HÜBNER
(teste M. C’HOUL, waarvoor mijn dank). De tekst betreffende C. hochenwarthi

(p. 205) dient als volgt aangepast :

Caloplusia hochenwarthi Hochenwarth. Iets hoger dan Col de Joux, ca.

2150 m, 8. VII. 1982, 1 eksemplaar overdag.

Syngrapha devergensHÜBNER. Vetan, 2400 m, 8. VIII. 1985, 3 eksemplaren

overdag.

Boekbesprekingen

Revier, J.M. & Goot, V.S. van der : Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van Noordwest-Europa.

16 x 21 cm, 64 p., 51 tekstfiguren. Wetenschappelijke Mededeling van de K.N.N.V. nr. 191,

paperback, 1989, te bestellen door gireren vanƒ22,50 (leden K.N.N.V.ƒ 15,-) op rekening 13028.

t.n.v. Stichting Uitgeverij K.N.N.V., Burgemeester Hoogenboomlaan 24, NL-1718 BJ

Hoogwoud.

Meestal vindt men in deze reeks determineertabellen zonder dat er wordt ingegaan op de

ontwikkeling van de behandelde dierengroep. Dat is in deze WM anders omdat men heel wat

onderzoek heeft verricht naar de levenswijze van de slakkendodende vliegen, teneinde er

eventueel slakkenbestrijdingsprogramma’s mee op te stellen.

Het boekje begint met enkele algemeenheden over Sciomyzidae en dan volgen de gebruikelijke

determineertabellen. Erg interessant hierbij zijn twee tekeningen die de verschillende

determinatiekenmerken visueel voorstellen. Bij de tabellen tot op de soort wordt bij heel wat

soorten de biologie beschreven. De tabellen zijn geïllustreerd met tekeningen van morfologische

details (vleugeladering, genitalia enz.).

Het werk is zoals gebruikelijk met zorg uitgegeven en zal zeker zijn dienst bewijzen aan al wie

geïnteresseerd is in de Europese Diptera.

Phepea 17t4t 1 5Q M rlecemher 1Q89Ï

W.O. De Prins
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Palm, E. : Nordeuropas prydvinger (Lepidoptera : Oecophoridae)
18x25 cm, 247 p., 8 kleurenplaten, 214 tekstfiguren, ca. 200 verspreidingskaarten. Fauna B0ge
Ktfbenhavn, Danmarks Dyreliv Bind 4, te bestellen bij Apollo Books, Lundbyvej 36, DK-570(
Svendborg, gebonden, 1989, DKR. 420,- (ISBN 87-87738-08-6).

Oecophoridae vormen een groep kleine vlinders waarvan 119 soorten in Noord-Europ;
voorkomen. De auteur geeft een karakteristiek van de familie waaruit blijkt dat ze in vij

subfamilies uiteenvalt : de grote groepen van de Depressariinae met de soortenrijke (en moeilijkt
genera Depressaria en Agonoptenx

,
en de Oecophorinae met vele kleurrijk getekende soorten er

de kleine groepen Ethmiinae, Deuterogoninae en Chimabachinae. De rest van het inleidende dee
bevat de beschrijving van het imago, de genitalia, de eerste stadia en de biotopen waarin
Oecophoridae graag voorkomen. De tekst bevat verder gegevens over de fenologie, de
ekonomische betekenis, de verspreiding in Noord-Europa en de systematiek van de familie.

Een dichotomische tabel laat toe tot op de subfamilie te determineren en daar vindt men dan
weer tabellen tot op het genus. Enkel bij de grotere en moeilijke genera zijn determineertabellen
voorzien tot op de soort of soortengroep. Bij Agonopterix en Depressaria worden bij deze soorten-
groepen de verschillende onderscheidingskenmerken in tabelvorm weergegeven. Tekstfiguren
helpen bij het determineren. Ze bestaan uit schetsen van de kop met de palpen, foto’s van
vleugels, mannelijke en vrouwelijke genitalia. Deze foto’s zijn meestal zo gerangschikt dat de
«moeilijke» soorten bij elkaar staan. De legende bij de foto’s wijst dan op de verschillen waarop
bij het determineren moet gelet worden.

De tekst bij elke soort bevat naast de korrekte hedendaagse naam en eventuele synoniemen
een korte beschrijving van het imago en een gedetailleerde bespreking van de verspreiding in
Noord-Europa waarbij ook gegevens uit Groot-Brittannië, Nederland, België, Duitsland, Polen
en het Europese deel van de Sovjet-U nie zijn verwerkt. Verder geeft de auteur informatie over het
geprefereerde biotoop, het gedrag, de vliegtijd, de levenswijze en de voedselplanten van de rups.
In het totaal worden zo 119 soorten behandeld. Daarnaast zijn in het boek nog 14 soorten
opgenomen die in het aangrenzende gebied voorkomen. Het boek besluit met een literatuurlijst
(398 titels) en een alfabetische index.

Alle behandelde soorten worden op de platen in kleur afgebeeld op 2x hun natuurlijke grootte.
Uiteraard betekenen deze kleurenfoto’s een uitstekende hulp bij het determineren. De meeste
soorten (behalve bij Agonopterix en Depressaria) zijn trouwens door vergelijking met deze afbeel-
dingen alleen al op naam te brengen. De platen zijn van zeer goede kwaliteit.

Samenvattend kan gesteld worden dat dit boek een uitstekend determineerwerk is voor de
Noordeuropese Oecophoridae. Het is erg verzorgd uitgegeven. Alleen het feit dat het in het
Deens is gepubliceerd kan sommige entomologen afschrikken. Daar is evenwel aan tegemoet
gekomen door achter elke soort een korte samenvatting in het Engels af te drukken.

W.O. De Prins

Korte mededeling
Nieuwe vindplaatsen van Hololepta plana Sulzer (Coleoptera : Histeridae)

^
ololep,a P/ana SULZER was al van Brabant gemeld uit de streek rond Leuven (BöSSELAERS

1986). Nu blijkt dat deze soort ook voorkomt in het Zoniënwoud. Het eerste eksemplaar werd"Kden do° r

r̂
ubin De °P 15. V. 1988. Het kevertje zat op een beukestam. Op

11 VI. 1989 ving ikzelf ook een eksemplaar te Anderlecht in mijn tuin. Het kwam uit een
wilgenbosje gevlogen.

Bibliografie
Bosselaers, J., 1986. Nieuwe vindplaatsen van Hololepta plana (Sulzer) in België en Nederland

(Coleoptera : Histeridae). - Phegea 14 : 25-26.

(W. Troukens, Van Souststraat 502, B-1070 Anderlecht)

Phegea 17(4) : 160 (1 december 1989)
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aunistisch araneologisch onderzoek van intensief bewerkte

^kers en hun randen in België : een korte evaluatie

ark Alderweireldt & Konjev Desender

Résumé. Au sujet d’une évaluation faunistique aranéologique de champs intensément

cultivés en Belgique : une évaluation brève.

Les auteurs prouvent par ce modeste article, 1’importance de la recherche aranéologique

dans 1’écosystème des champs cultivés et leurs abords. Certaines espèces, récemment
mentionnées comme nouvelles pour la faune beige, semblent en fait être communes au

sein de divers systèmes agricoles. Cela prouve combien cette faune des biotopes remaniés

par 1’homme est mal connue. La récolte de quatre espèces d’araignées rares est commentée
dans le présent article, en 1’occurrence : Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973,

Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge), Microctenonyx subitaneus (O.P.-Cambridge)

et Pardosa proxima (C.L. Koch).

Summary. Faunistical araneological investigations of agricultural fields and their edge

zones : a short évaluation.

The authors report on the importance of investigations of agricultural fields and their

margins for spider faunistics. Several spider species, only recently reported as new for the

Belgian fauna, now seem to be widespread and not uncommon. This proves that

agricultural fields are very poorly investigated on their spider fauna. The catches of four

very rare spider species are reported, namely Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973,

Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge), Microstenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge)

and Pardosa proxima (C.L. Koch).

Alderweireldt, M. & Desender, K. : Laboratorium voor Ecologie der Dieren,

Zoögeografie en Natuurbehoud, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.

Inleiding

Het faunistisch araneologisch onderzoek is in België pas in de laatste 30 a

l jaar goed van de grond gekomen. De eerste onderzoeken naar het

lorkomen van Belgische spinnen werden door Becker (1882, 1896)

tgevoerd. Na het overlijden van deze pionier lag het araneologisch

nderzoek in ons land zo goed als stil om na 1950, onder impuls van

medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap-

:n en later de Rijksuniversiteit Gent, opnieuw de nodige aandacht te krijgen,

aor een kort overzicht van de geschiedenis van de Belgische araneologie

rwijzen we naar Baert (1988) en JOCQUÉ (1986).

De uitgevoerde studies, die aanvankelijk vooral een inventariserend

trakter hadden, spitsten zich voornamelijk toe op natuurlijke tot semi-

ituurlijke biotopen. De kans op het vinden van zeldzame of nieuwe soorten

>or de Belgische fauna werd voor dit soort gebieden hoger geschat dan voor

>or de mens sterk beïnvloedde en verstoorde milieus. Deze laatste kregen

in ook nauwelijks aandacht.

Tot de groep van sterk door de mens verstoorde milieus behoren uiteraard

>k de intensief bewerkte akkerlanden en hun smalle randzones. Spinnen-

rnderzoek in dit soort agro-ecosystemen is bijzonder schaars. Het

ilangrijkste onderzoek in dit verband werd uitgevoerd door COTTENIE &
E Clercq (1977) op verschillende wintertarwevelden in het Vlaamse land.
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Dit onderzoek had opmerkelijke faunistische resultaten als gevolg. Naast c

melding van een aantal bijzonder zeldzame soorten werden ook enke

nieuwe soorten voor de Belgische fauna opgemerkt (BOSMANS & COTTENl

1977). Een voorbeeld hiervan is Milleriana inerrans (O. P.-CAMBRIDGE
Opmerkelijk hierbij is dat deze soort, in 1977 dus voor het eerst uit ons lan

gemeld, verspreid in ons land lijkt voor te komen en algemeen is i

verschillende types agro-ecosystemen (Alderweireldt, ongepubliceerc

resultaten; De Keer, mond. med.). Hieruit blijkt hoe slecht landbouwgebh

den op hun spinnenfauna werden onderzocht.

Materiaal en methode

In 1985 zijn de auteurs gestart met een intensieve, ecologische studie over c

spinnenfauna van intensief bewerkte akkers en hun randzones. H<

onderzoek wordt uitgevoerd op de terreinen van de proefhoeve van c

Landbouwfaculteit van de Rijksuniversiteit Gent gelegen te Melle, langs c

E40 Brussel-Oostende. Dit is zo’n 15 km ten zuidoosten van Gent. M(
verschillende methodes (voornamelijk bodemvallen en kwadraatstaalname:

worden enkele percelen met voedermais en Italiaans raaigras en hun respe<

tievelijke randzones bemonsterd. De gebruikte bodemvallen hebben ee

diameter van 9,5 cm. Een 4% formaldehyde-oplossing werd als fixatn

gebruikt. Detergent werd toegevoegd om het zinken van de dieren t

bevorderen. De kwadraatstalen meten 12,5 x 12,5 cm. Na manuele triag

worden ze tevens aan een extractie van het Tulgrenn-Berlese type onderwoi

pen. Deze studie leverde een aantal faunistisch vermeldenswaardige soorte

op waarover hier kort wordt bericht.

Resultaten

Op 5 meter van de rand van een perceel met Italiaans raaigras ingezaaic

werd een wijfje van Robertus grasshoffi WUNDERLICH, 1973 (Famili

Theridiidae) in een bodemval aangetroffen (3-17. XII. 1986). Het betreft hie

een nieuwe soort voor de Belgische fauna. Over deze vangst werd reeds eerde

verslag uitgebracht (Alderweireldt 1987a). Deze soort was voorhee
enkel van twee vindplaatsen in West-Duitsland bekend (WUNDERLICH 197,

1973).

Verschillende mannetjes en wijfjes van Centromerus persimilis (C

P.-Cambridge) (Familie Linyphiidae, subfamilie Linyphiinae) werden in d

randzone van een perceel met voedermais verzameld (ALDERWEIRELD
1987b). Het betrof hier de tweede waarneming voor ons land. Ook in de res

van Europa is dit een uiterst zeldzame soort die van slechts 29 exemplare
verdeeld over 16 vindplaatsen gekend is (ALDERWEIRELDT l.c.).

In een recente kwadraatstaalname, daterend van 27.11. 1989 en uitgevoer
in een akkerrand, werd een mannetje van Microctenonyx subitaneus (0
P.-Cambridge) (Familie Linyphiidae, subfamilie Erigoninae) aangetroffer
Dit is de tweede waarneming voor ons land sinds 1 896. Becker ( 1 896) meld
de soort uit de omgeving van Brussel (Brabant) en de omgeving van Gen
(Oost-Vlaanderen)wOnze waarneming sluit bij deze laatste vaststelling aan
Na 1896 werd de soort enkel in Bree (Limburg) gevangen ( 1 mannetje, 22. VII
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Figuur 1 : Verspreiding van Pardosa proxima (C.L. Koch) (Araneae, Lycosidae).

J >77, onder een steen in een ruderaal biotoop) (Bosmans & JANSSEN 1979).

ee habitatpreferentie van deze soort is niet in detail gekend. Volgens
rschillende auteurs is de soort vooral te vinden in hooi- en stro-afval en in

icderale terreinen (Locket & MiLLlDGE 1953, WiEHLE 1960). Microcteno-

’x subitaneus is verspreid in bijna geheel Europa en Noord-Afrika. De soort

eechter ook in Noord-Amerika gevonden, vermoedelijk door onvrijwillige

voer vanuit Europa.

Pardosa proxima (C.L. Koch) (Familie Lycosidae) is een soort die de

>ordgrens van haar areaal in België bereikt (Figuur 1). In mediterrane

bieden is dit vaak de talrijkste wolfspin die men kan aantreffen. In België

n maar een zestal waarnemingen bekend (Alderweireldt 1985). In Melle
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werden verschillende mannetjes van deze zeldzame soort verzameld,

voornamelijk in een akker met Italiaans raaigras maar tevens ook in een

vlakbij gelegen intensief begraasd weiland (De KEER, mond. med.).

Discussie

Uit deze korte faunistische mededeling blijkt opnieuw hoe onderbemon-
sterd intensief door de mens bewerkte gebieden zijn, ook al nemen ze een

enorm percentage van de totale oppervlakte van het Belgische grondgebied in

beslag. Nochtans kunnen ook deze banale milieus voor verrassingen zorgen.

Het moge duidelijk zijn dat, willen we een gedetailleerd beeld verkrijgen van

het voorkomen en de verspreiding van de Belgische spinnen, we dit soort

milieus geenszins mogen uit het oog verliezen, ook al bieden ze op het eerste

zicht weinig kansen tot het vinden van faunistische merkwaardigheden.
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Onderzoek naar de necrofiele fauna in het «Drongengoed» te Ursel

Dost-Vlaanderen) (Coleoptera)

lino Dall’Asta

Résumé. Recherches concernant la faune nécrophile du «Drongengoed» a Ursel

(Flandre oriëntale) (Coleoptera)

Au cours de 1’été de 1987, des recherches concernant la faune nécrophile ont été effectuées

au «Drongengoed» a Ursel (Flandre oriëntale). Cet inventaire a permis de dénombrer
plusieurs espèces intéressantes pour la faune beige.

Abstract. Study of the nécrophile fauna in «Drongengoed» at Ursel (East Flanders)

(Coleoptera)

During the summer of 1987 a study of the nécrophile fauna in «Drongengoed» at Ursel

(East Flanders) has been made). Several interesting species of the Belgian fauna were

observed.

Dall’Asta, R. : Zonnebloemstraat 25, B-9900 Eeklo.

1. Inleiding

Voor een beschrijving van het gedeelte van het «Drongengoed» (Ursel) dat

e;rd onderzocht op necrofiele insekten wordt verwezen naar Dall’Asta
989). De methode bestond erin nog gave dierenlijkjes in bokalen (0 9 cm)

efclke tot de rand werden ingegraven, als lokaal te gebruiken. Er werden

:_arvoor drie diersoorten aangewend :

urdus merula Linnaeus (merel)

dus musculus domesticus Linnaeus (huismuis)

rinaceus europaeus LINNAEUS (egel)

zze vallen werden tweewekelijks geledigd gedurende de maanden juli en

Lgustus van 1987.

2. Bespreking

Het voorkomen van de vermelde soorten wordt als volgt aangeduid :

: zeer frekwent (meer dan 20 eksemplaren)

frekwent (10 tot 20 eksemplaren)

: komt voor (tot 10 eksemplaren)

vk f ff

ilphidae

ecrophorus vespilloides Herbst X

ecrophorus humator Goeze X

ecrophorus vespillo Linnaeus X

\'eceopioma thoracicum Linnaeus X

ilpha granulata Thunberg X

itaphylinidae

hilonthus splendens Fabricius X

hilonthus decorus Gravenhorst X

hilonthus aeneus Rossi X

l leochara curtula Goeze X

Histeridae

Hister ventralis Marshall X

Hister unicolor Linnaeus X

Saprinus semistriatus Scriba X

Scarabaeidae

Aphodius rufipes Linnaeus

Onthophagus vacca Linnaeus X

X

Catopidae

Catops watsoni Spence X

Hydrophilidae

Cercyon lateraüs Marshall X
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3. Aanvullende inventaris van het Drongengoed (periode 1980-1987)

Bembidion bigutlatum Fabricius

Bembidion guttula Fabricius

Bembidion lunulatum Fourcroy

Bolitochara lunulata Paykull
Conosoma pubescens Gravenhorst

Agathidium varians Beck

Paromalus paralelhpipedus Herbst

Cephennium laticolle Aubé

Carabidae

Dromius agilis Fabricius

Dromius quadrinotatus Panzer
Metabletus truncatellus Linnaeus

Staphylinidae

Quedius fuliginosus Gravenhorst
Stenus cicindeloides Schallenberg

Liodidae

Histeridae

Scydmaenidae

Scydmaenus larsatus Latreille

Scaphidiidae

Scaphidium quadrimaculatum Olivier

Buprestidae

Agrilus viridis Linnaeus

Cucujidae

Uleiota deplanata Linnaeus Cerylon histeroides Fabricius

Cisidae

Octotemnus glabriusculus Gyllenhall Cis boleti Scopoli

Cryptophagidae

Atomaria nigripennis Paykull

Coccinellidae

Propylaea quattuordecimpunctata Linnaeus Pullus ater Kugelann
Thea vigintiduopunctata Linnaeus Scymnus rubromaculatus Goeze

Nitidulidae

Rhizophagus dispar Paykull Epuraea depressa Gyllenhall
Rhizophagus bipustulatus Fabricius Glistrochilus olivieri Bedell

Pythidae

Rhinosimus ruficollis Linnaeus

Tenebrionidae

Helops laevioctostriatus Goeze

Scarahaeidae

Triehius zonatus Germar

Cantharidae

Rhagonycha livida ab. lignosa Fabricius

Ipidae

Ips laricis Fabricius Scolytus multistriatus Marshall
Hylastes angustaius Herbst

Chrysomelidae

Haltica oleracea Linnaeus Chalcoides aurata Fabricius
Chrysomela slaphylea Linnaeus

Cerambycidae

Tetrops praeusta Linnaeus Strangalia melanura Linnaeus
Liopus nebulosus Linnaeus Grammoptera ruficornis Fabricius
Leplura rubra Linnaeus
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4. Bespreking

De Bembidwn-soorten komen voor op vochtige plaatsen, en zijn in heel het
and algemeen. Volgens Derenne (1957) komt B. lunulatum voor op
>everranden; de eksemplaren uit het «Drongengoed» werden gevonden
ichter schors van Picea abies. Beide Dromius-soorten zijn aangetroffen achter
chors van naaldhout. Bolitochara lunulata is een typische bewoner van
ilaatjeszwammen; verschillende eksemplaren werden ingezameld op Russula
p. Paromalus paralellopipedus is een door zijn levenswijze boeiende soort :

lij leeft onder de schors van naaldbomen en voedt zich met de larven van
iylurgops palliatus Gyllenhall (Schaufuss 1956 : 310).

Van Scaphidium quadrimaculatum, die vooralsnog vrij algemeen voorkomt
n de Vlaamse bosformaties, werden enkele eksemplaren waargenomen in een
teschimmelde Polyporus sp. De boktor Liopus nebulosus werd eenmaal
angetroffen op dood loofhout. Volgens SCHAUFUSS (l.c.) ontwikkelt zich de
arve in kastanjebomen, die overigens massaal voorkomen op het studie-
terrein.
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Boekbespreking

llis, W.N. : Biogeografie. Beschrijving en verklaring van de verspreiding van planten en dieren over

? aarde.

5x21 cm, 127 p., 64 tekstfiguren. Wetenschappelijke Mededeling van de K.N.N.V., nr. 190,

aperback, 1988, te bestellen door gireren van ƒ18,- op rekening 13028 t.n.v. K.N.N.V., Burge-

meester Hoogenboomlaan 24, NL-1718 BJ Hoogwoud (ISBN 90-501 1-024-X).

Het eerste hoofdstuk (p. 9-13) geeft een definitie van wat biogeografie is : de studie van de

erspreiding van taxa over de aarde. Deze is het produkt van twee groepen van faktoren : een

kologisch faktorenkompleks, welke aansluit bij de zuivere ekologie, en een historische

omponent, welke aansluit bij taxonomie, geologie en paleontologie.

Het tweede hoofdstuk (p. 14-25) behandelt de biogeografie van soorten en omvat de volgende

abrieken: arealen en areaalgrenzen, migraties, biogeografische «regels» (regel van Bergmann
iz.), het r-K kontinuiim (ubiquist vs. specialist), de taxoncyclus, kosmopolieten en endemen,
mtra van endemisme, verspreiding en verbreiding.

Hoofdstuk 3 (p. 26-39) behandelt de biogeografie van biota’s (faunistiek en floristiek,

ementen, zonering (korrelatie tussen arealen en klimaatsgordels), diversiteit van biota’s;

landen (soortvorming, kolonisatiemodellen, het evenwichtsmodel van MacArthur en Wilson),

mge-afstandsverspreiding en landbruggen.

Hoofdstuk 4 (p. 40-41) gaat over de biogeografie van coadaptieve kompleksen, m.a.w. het gaat

eer coëvolutie (predator-prooi, gastheer-parasiet). Hoe komplekser de verhouding, hoe ouder

et bestaan van deze verhouding.
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Hoofdstuk 5 (p. 42-48) is een belangrijk hoofdstuk : het behandelt de biogeografie van

verwantschapsgroepen. Evolutie betekent soortvorming en elke soort heeft een eigen areaal.

Wegens de nauwe relatie van verspreidingspatronen met evolutie zijn de methoden die men kent

voor het opsporen van evolutie ook biogeografisch van belang. Drie methoden van evolutie-

rekonstruktie worden behandeld :

1) het bestuderen van fossielen (erg onpraktisch wegens de zeldzaamheid van fossielen en hun

vaak slechte konservatie)

2) chromosomen (overgang van diploïdie naar polyploïdie, fusie van chromosomen)

3) fylogenetische systematiek : monofylie, zustersoorten.

Vervolgens wordt het verband gelegd tussen biogeografie en cladogenese (het ontstaan van

monofyletische soortengroepen). Belang wordt hierbij gehecht aan het kolonisatiemodel

(biogeografisch minder interessant vanwege het vaak toevallige karakter ervan) en het

vicariantiemodel. Bij herhaalde overeenkomst van vicariantiepatronen tussen twee

zustergroepen in verschillende groepen kan men aannemen dat de twee gebieden ooit, misschien

ook nu nog, gescheiden zijn door de barrière die tot hun soortvorming heeft geleid. Tenslotte

volgen nog enkele beschouwingen over centra van ontstaan en over seksualiteit en cytologie als

.hulpmiddelen voor de biogeografie.

Het zesde hoofdstuk (p. 49-75) behandelt de historische biogeografie : deze probeert de huidige

verspreidingspatronen van soortengroepen te verklaren door de geschiedenis van die taxa en van

de aarde in samenhang met elkaar te onderzoeken. Zo wordt het heden gedomineerd door

menselijke aktiviteiten. Achtereenvolgens worden dan de Ijstijden (het Pleistoceen), het

Holoceen alsook het Tertiair behandeld (vnl. het klimaat). Om te besluiten volgt een discussie

over de pre-Tertiaire paleogeografie (platentektoniek, Pangaea, Gondwanische verspreiding).

De ekologische biogeografie komt aan bod in hoofdstuk 7 (p. 76-91). Behandeld worden de

diverse biomen van de aarde, d.w.z. de klimaxvegetaties samen met alle er in de successie aan

voorafgaande vegetatietypen en samen met alle organismen die van dit hele ekosysteem deel

uitmaken. De terrestrische biomen worden overlopen : steden, het tropisch regen- en nevelwoud

(hylaea), moessonbos, savanne, steppe, woestijn, gematigd loofbos, gematigd naaldbos, het

mediterrane bioom, taiga, toendra, het montane bioom. Dan komen het zoete water, de grotten

en ondergrondse wateren, het brakke water en de zee aan de beurt.

In hoofdstuk 8 (p. 92-117) krijgen wij een overzicht van de biogeografische rijken waarin de

wereld is onderverdeeld : de Holarctis, bestaande uit de Palearctis en de Nearctis, de Neotropis,

de Paleotropis (Oriëntalis en Australis), Nieuw-Zeeland, de Oceanis en de Antarctis.

Hoofdstuk 9 (p. 119-120) is een literatuurlijst van 55 referenties en hoofdstuk 1 0 (p. 121-125) is

een glossarium waarin de biogeografische termen nog eens worden overlopen en in het kort

omschreven.

Dit handige boekje geeft, hoewel onvermijdelijk beknopt, een volledig overzicht van de diverse

aspekten van de biogeografie; hierbij worden voorbeelden gekozen uit het hele planten- en

dierenrijk. Een ander groot pluspunt is dat deze moeilijke materie in een voor iedereen begrijpe-

lijke taal is weergegeven. Slechts een paar keer stuitte ik op een klein foutje of tegenstrijdigheid,

zoals b.v. op p. 15 : in de tekst worden de twee huismuizen als aparte soorten behandeld, op fig. 1

echter als ondersoorten binnen één enkele soort.

Op p. 16 (migraties) : « Een van de weinige insektensoorten die trek in strikte zin vertoont is de

bekende Noordamerikaanse monarchvlinder (Danaus ehrysippus ) [sic!]». Het betreft hier

natuurlijk Danaus plexippusl.

Aangezien het boekje ook nog goedkoop is kan ik het ten zeerste aanbevelen aan alle

entomologen alsook aan al wie geïnteresseerd is in de problematiek rond de verspreiding van de

levende wezens op aarde.

A. Olivier,
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axonomy and geographical variation of Hipparchia mersina

>TAUDINGER, 1871) with notes on its ecology and phenology

.epidoptera : Nymphalidae Satyrinae)

Olivier & W.O. De Prins

Samenvatting. Taxonomie en geografische variatie van Hipparchia mersina
(Staudinger, 1871) met notities betreffende de ecologie en fenologie (Lepidoptera :

Nymphalidae Satyrinae).

In de inleiding wordt de historiek van de taxonomie van Hipparchia mersina (Staudinger,

1871) besproken. De doelstellingen van de studie worden geformuleerd : het bespreken

van de geografische variatie van H. mersina, informatie geven over de ecologie en

fenologie van deze soort en het evalueren van de taxonomische status van Hipparchia

mersina malickyi Kudrna, 1977.

Hierop volgt een lijst van het onderzochte materiaal, alsook een bespreking van de

methodiek betreffende o.a. de preparatie van de genitalia en het tekenen en meten van

bepaalde strukturen. Vervolgens komt de gedetailleerde beschrijving van het adult, met
uitvoerig kommentaar betreffende de benaming van de diverse strukturen van de

mannelijke en vrouwelijke genitaliën.

De ecologie en de fenologie van de soort worden besproken. H. mersina vliegt in droge en

warme lokaliteiten, meestal in lichte dennenbossen met open plekken. De vroege aanvang
van de vliegtijd van de soort (gewoonlijk rond half mei) wordt aangehaald als een

efficiënte reproduktief isolerende barrière ten opzichte van andere nauwverwante taxa

welke sympatrisch en (gedeeltelijk) synchroon met H. mersina voorkomen, toegelicht

door persoonlijke waarnemingen van de eerste auteur op het Griekse eiland Lésvos, waar

naast H. mersina ook Hipparchia pellucida pellucida (Stauder, 1923) en Hipparchia

aristaeus senthes (Fruhstorfer, 1908) in dezelfde lokaliteiten voorkomen. De vliegtijd

van beide laatstgenoemde soorten begmt ongeveer 3 weken later dan die van H. mersina,

wanneer de meeste wijfjes van deze laatste soort reeds bevrucht zijn. In de volgende sektie

wordt dieper ingegaan op de geografische variatie van diverse eigenschappen van het

fenotype (o.a. grootte, vleugeltekening, onderlinge verhoudingen van diverse genitaal-

strukturen). Twee kenmerken variëren zonder dat een duidelijke geografische trend kan

worden aangetoond. De grootte is mogelijk gedeeltelijk te correleren met de hoeveelheid

jaarlijkse neerslag in de diverse gebieden. Voor 4 kenmerken wordt een duidelijke clinale

variatie van oost naar west aangetoond; zes andere kenmerken werden niet verder

uitgediept maar er zijn aanwijzingen dat ze hetzelfde clinale patroon zouden vertonen.

De evidentie voor de invloed van klimatologische faktoren op dit variatiepatroon is gering

en weinig overtuigend. De aard van de selektieve faktoren is niet duidelijk. Er wordt

aangenomen dat de gradatie in de expressie van bepaalde eigenschappen, zoals

bijvoorbeeld de witte postdiskale band op de onderkant van de achtervleugel van het

mannetje veroorzaakt wordt door polygene complexen. Het patroon van geleidelijke

clinale variatie is waarschijnlijk het resultaat van een compromis tussen het

diversifiërende effekt van selektie door de omgeving op de verschillende demen enerzijds

en het cohesieve effekt van gene flow tussen deze demen anderzijds.

De populatie van het Griekse eiland Lésvos blijkt niet konstant te verschillen van de

overige populaties van H. mersina. Daarom wordt Hipparchia mersina malickyi Kudrna,

1977 in synonymie geplaatst onder de nominaatvorm. Kudrna (1977) had als lectotype

van H. mersina een eksemplaar afkomstig van Izmir aangeduid. De diverse redenen

waarom de typelokaliteit van deze soort Mersin moet zijn, worden aangehaald en een

nieuw lectotype wordt aangeduid.

Résumé. Taxonomie et variation géographique de Hipparchia mersina (Staudinger,

1871). Notes concernant son écologie et sa phénologie (Lepidoptera : IjJjüJlüliaJidaLi

Satyrinae).

L’introduction expose 1’historique de la taxonomie de Hipparchia mersina (
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1871). Les objectifs de la présente étude sont présentés : la discussion de la variation

géographique de H. mersina, donner des informations concernant 1’écologie et la

phénologie de 1’espèce, ainsi que 1’évaluation du statut taxonomique de Hipparchia

mersina malickyi Kudrna, 1977. Suivent alors une liste du matériel examiné ainsi qu’une

discussion des méthodes employées concernant entre autres la préparation des génitalia

ainsi que le dessin et les mensurations des diverses structures des génitalia male et femelle.

Ensuite vient la description détaillée de Padulte avec des commentaires détaillés

concernant la nomenclature adoptée pour les diverses structures des génitalia male et

femelle. L’écologie et la phénologie de 1’espèce sont traitées. H. mersina vole en des

endroits chauds et secs avec une préférence pour des forêts de pins clairsemées avec des

clairières. Le début précoce de la période de vol de 1’espèce (normalement vers la mi-mai)

est avancé comme élément d’isolement reproductif efficace envers d’autres taxa

apparentés qui sont sympatriques et (partiellement) synchrones avec H. mersina
,
comme

illustré par les expériences personnelles du premier auteur sur 1’ïle grecque de Lésvos oü, a

cöté de H. mersina les espèces Hipparchia pellucida pellucida (Stauder, 1923) et H.

aristaeus senthes (Fruhstorfer, 1908) cohabitent également dans les mêmes localités. La
période de vol de ces deux dernières espèces débute approximativement 3 semaines après

celle de H. mersina, quand la plupart des femelles de celle-ci ont déja été fécondées.

Dans la section suivante la variation géographique des divers caractères du phénotype

(entre autres la taille, les dessins alaires, les proportions des diverses structures des

génitalia) est analysée d’une manière plus approfondie. 2 caractères varient sans qu’une

tendance géographique particulière ne puisse être démontrée. 11 y a une corrélation

partielle possible entre la taille et la quantité des précipitations annuelles dans les diverses

régions considérées. Pour 4 caractères une variation clinale d’est en ouest peut être

clairement démontrée, 6 autres caractères ne furent pas analysés de fafon plus

approfondie mais il y a certains facteurs indiquant qu’ils pourraient être soumis a la même
variation clinale. II est peu évident qu’une influence de facteurs climatiques existe sur la

variation observée. La nature des facteurs sélectifs n’est pas claire. II est admis que la

gradation de 1’expression de certains caractères, tels que par exemple la bande postdiscale

blanche au dessous de 1’aile postérieure du male, est causée par des complexes

polygéniques. Le modèle de variation clinale et graduelle est probablement le résultat d’un

compromis existant entre 1’influence de deux facteurs antagoniques : d’une part, 1’effet

diversifiant de la sélection du milieu opérant sur les divers dèmes et, d’autre part, 1’effet

cohésif du flux génique entre ces mêmes dèmes.

La population de 1’ïle grecque de Lésvos ne présente aucune différence constante par

rapport aux autres populations de H. mersina. C’est pour cette raison que Hipparchia

mersina malickyi Kudrna, 1977 est placé en synonymie par rapport a la sous-espèce

nominale. Kudrna (1977) avait désigné comme lectotype de H. mersina un exemplaire

originaire d’Izmir. Les diverses raisons pour lesquelles la localité-type de cette espèce doit

être Mersin sont exposées et un nouveau lectotype est désigné.

Key words : Hipparchia - mersina - malickyi - pellucida - aristaeus senthes - Lésvos -

Samos - Turkey - ecology - phenology - geographical variation - clinal variation -

polygenes - gene flow - lectotype.

Olivier, A. : Luitenant Lippenslaan 43 B 14, B-2200 Antwerpen.

De Prins, W.O. : Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen.

1. Introduction

Satyrus Semele L. v. Mersina was described by STAUDINGER (1871 : 28) as a

«variety» of Hipparchia semele ( LlNNAEUS, 1758) [in contemporary terms one
would use the term «subspecies» for it] from «Lyd. m.; Cyprus». The
description is as follows : «al. post. subt. fere unicolor griseis». The same
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author (STAUDINGER 1878 : 277) subsequently explicitly excludes specimens
from Smyrna [=Izmir] and Cyprus from the material that he considers to

belong to v. mersina («Dahingegen sind Stücke von Smyrna und Cypern
unten schon etwas eintöniger, und bilden einen Uebergang zur v. Mersina,
oben sind sie indessen noch wie typische Semele»), He further clearly States

that the material he used for his description comes from Mersin [a town in

Turkey in the province of I?el], as was already suggested by the very name of
the taxon itself (STAUDINGER l.c. : 277 : «Die v. Mersina, welche ich nach
Stücken aus Lederer’s Sammlung mit der Bezeichnung ‘Mersin’ aufstellte,

und die warscheinlich von ihm selbst oder von Kindermann dort gefangen
wurden, ist eine sehr hübsche Lokalform der Semele»).

RÜHL ( 1 895 : 537) mentions «var. mersina» from «Französische Ostpyrenaen,

südliches Lydien, Cypern». Staudinger & Rebel (1901 : 55), Seitz(1908 :

125), Oberthür (1909 : 269), Gaede (1930 : 165; 1931 : 150-151)and Verity
(1953 : 304-305) also mention Satyrus Semele var. mersina but they add no
information of interest. Foutaine (1904 : 184) records 5. semele var. mersina

Stgr. as «very common all around Amasia» but she very probably found
eiiher Hipparchia aristaeus senthes (FRUHSTORFER, 1908) or Hipparchia

pellucidc pellucida (STAUDER, 1923) and not H. mersina. VERITY (1923-1924)

also considers mersina to be a race of H. semele. PFEIFFER (1939 : 80)

mentions Satyrus semele L. ssp. from Jeschil Dere (green valley in the Yüksek
Dagh, Amanus, SW. of Mara§). The short description clearly suggests that

these specimens do belong to H. mersina.

Holik (1949) describes Satyrus semele ssp. cypriensis from Cyprus and

discusses the difference between this taxon and Satyrus semele var. mersina

Stgr. For the latter taxon he mentions the following material in the

Staudinger collection : Mardin (2 <ƒ, 2 § ex coll. Lederer, Cotypes), Taurus

(2 d, 2 §, leg. Haberhauer), Hadjin [Saimbeyli] (2 d, 1 9 ), Smyrna [Izmir]

( 1 <ƒ, 1 (j>) and Aintab [Gaziantep] (
1
§). Interestingly he also mentions another

form that is partially sympatric with mersina (Holik l.c. : 100 : «Neben der

var. mersina Stgr. fliegt in Kleinasien, und zwar z.T. an den gleichen Orten,

noch eine zweite semele-Form, die der in Südost-Europa fliegenden

nahesteht. Von dieser stecken in der Staudinger-Sammlung : Amasia (2 d,

2 $>), Eibes (1 d, 1 $),Tokat (1 d), Hadjin (2 5 ), Diabekir (1 d), Aintab (1 d'lund

Mardin (2 d, 2 £). Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen ist so

gross, dass man fast annehmen könnte, var. mersina Stgr. sei keine semele-

Form, sondern eine eigene Art.» Here the other taxon flying with H. mersina

is either H. aristaeus senthes or H. pellucida pellucida (or both?).

De Lattin (1949) studies the male and female genitalia of the several

«varieties» of the Hipparchia semele-group and comes to the conclusion that

one can distinguish 6 species in this group. He definitively establishes species

status for Hipparchia mersina and also gives a short description of the male

and female genitalia. The species is briefly mentioned again in De Lattin

(1950). De LESSE (1951, 1952) also treats mersina as a distinct species and

ranges it as a member of the subgenus Hipparchia, as opposed to the
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subgenera Pseudotergumia AGENJO, 1948 and Neohipparchia De LESSE, 1951.

HiGGINS (1966) records Hipparchia mersina from the Turkish provinces of

Konya, Igel, Mara§ and from the «Taurus». Kudrna (1975) briefly mentions

Hipparchia mersina in a preliminary review of the Hipparchia semele-group

and gives a description of its male genitalia.

Of particular interest is the monographic revision of the genus Hipparchia

by Kudrna (1977) and this for the following reasons :

1. for what was formerly called the Hipparchia semele-group he describes a

new subgenus Parahipparchia with the following characteristics : «Jullien’s

organ rudimentary, consisting of numerous fine hairs; androconia

palaeomorphic or - in one species only - transitional palaeomorphic to

neomorphic».

2. he gives the first description and illustration of the androconium of H.

mersina. It is shown to have a unique form when compared to that of all the

other Parahipparchia taxa.

3. the male and female genitalia are described and illustrated by means of a

photograph.

4. he mentions the type-material he studied of H. mersina and selects a male

lectotype bearing the data : «[Turkey] : Smyrna (=Izmir) : Type : mersina

Stgr.; depository : ex coll. Staudinger via coll. Bang-Haas in Zoologisches

Museum (Humboldt-Universitat), Berlin. Paralectotypes 2 cfcf &
1 ^

[Turkey] : Mersin (locality almost illegible); depository as Lectotype».

5. he describes a new subspecies, Hipparchia mersina malickyi from the Greek
island of Lésvos, close to the Turkish Aegean coast. The material available

to him consists of only 2 male specimens («Holotype : Greece : Lesvos : W.
Agiasos : 26.V. 1975 : H. Malicky leg.; depository : O. KUDRNA. Paratype :

cf : Greece : Lesvos : Mesotopos : 29. V. 1975 : H. Malicky leg.; depository :

O. Kudrna»). The diagnostic features are said to be the paler colour of

upper- and underside forewings, the darker underside hindwing with more
pronounced fine pattern and the genitalia («similar to the nominate
mersina

,
but approximately one quarter smaller in overall size and in size of

every structure (e.g. uncus, tegumen, phallus, valva); valva («slightly

different in its apical half») and the androconium («similar to mersina

mersina
,
but somewhat shorter; lamina narrowing less steeply to a slender

‘shaft’ before apex and terminal points»).

Hipparchia mersina mersina is reported from the Greek island of Samos,
facing the Turkish Aegean coast (ASSELBERGS 1978, Olivier 1987, 1989).

COUTSIS (1984) presents an extensive paper about the genitalia of the

«Hipparchia fagi-group» (although neither Hipparchia neomiris (Godart,
1822) nor Hipparchia autonoe (ESPER, 1783) are included) and of the

«Hipparchia semele-group» [=subgenus Parahipparchia
]
(most of the then

known taxa are included : however, he does not possess material of H. mersina

malickyi KUDRNA, 1977 at that time). The male genitalia of the treated taxa

are illustrated for comparative purposes, but the stress is laid on a detailed

description and illustration of the female genitalia. The chief merit of this
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contribution lies in that the attention is drawn to some structures in the female

genitalia that may prove to be of taxonomie significance : some of these

structures are named in that paper. The genitalia of 2 g H. mersina from
Turkey are examined and described, those of one specimen are illustrated.

KUDRNA (1986) gives an extensive discussion on the species concept in

which the subspecies concept is rejected. In application of this concept of

«morphospecies» he now elevates the taxon from Lésvos to species level :

Hipparchia malickyi KUDRNA, 1977.

The first author of the present contribution has been able to collect

extensive series of H. mersina from the island of Samos in 1986 and 1988 and
from £amlik (Prov. Aydin, Turkey) in 1988, as well as from the taxon

currently known as H. malickyi from the island of Lésvos in 1986, 1987 and
1988. Both authors further have been able to examine the very extensive series

of H. mersina from various parts of Turkey (from Prov. Bursa and Izmir in the

west to Prov. Gaziantep in the east) deposited in several museums and private

collections (see below under «Material and methods» and «Acknowledg-
ments») as well as good numbers of other Hipparchia species for comparative

purposes. We will discuss here :

1. the geographical variation of Hipparchia mersina
,
as expressed in its size,

colour and wing markings of upper- and underside, male and female

genitalia, androconium and sphragis.

2. the ecology and phenology of H. mersina.

3. the taxonomie status of H. malickyi : is it a species, or a subspecies of H.

mersina , or is it not separable at all from H. mersina mersina and,

consequently, just a synonym?

2. Material and methods

2.1. Material

We list here all the material of H. mersina examined for the present study

according to its geographical origin from east to west and from west to north.

The number of specimens on which the present study is based is of 633 <ƒand

188 5 . All specimens have been measured (except in a very few cases when

wing damage resulting in the absence of the apex of the right forewing made

this impossible) and analysed (see also the introduction). Of some specimens

we also studied the genitalia and androconia. Not all the material from Samos

that was available to us has been examined, due to the very great numbers

(indeed, for the males we restricted ourselves to 150 specimens). This was also

the case with the Lésvos material (none but 4 c/of the specimens collected in

1988 and only part of the material collected in 1987 were studied : we

investigated 150 c/and 100 $). All available Turkish material was examined.

The material is as foliows (see also map 1) :

Prov. Gaziantep (Turkey) : Ormani, W. Gaziantep (800-1000 m), St. 1 57, 30. V. 1984, leg. H. van

Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 3 9 .

Prov. Gaziantep (Turkey) : Fevsipaja (550 m), St. 211, 27.V. 1985, leg. H. van Oorschot &
H. van den Brink, coll. ITZ : 9 <ƒ, 1 9.

Prov. Mara§ (Turkey) : 30 km N. Maraj (600-800 m), St. 16l , 31 .V. 1984, leg. H. van Oorschot &
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H. van den Brink, coll. ITZ : 10 cf.

Prov. Maraj (Turkey) : Hills N. Maraj (800-1200 m), St. 213, 28.V. 1985, leg. H. van Oorschot &
H. van den Brink, coll. ITZ : 29 cf 3 9.

Prov. Maraj (Turkey) : Hills NW. Maraj, 5-10 km along road to Agabeyli (800-900 m), St. 214,

29.V. 1985, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 11 cf 1 9.

Prov. Maraj (Turkey) : vic. Maraj, Agabeyli (700-1200 m), 25/28. V. 1978, leg. J.de Freina, coll.

ITZ & coll. G. Hesselbarth : 2 cf, 2 9.

Prov. Adana (Turkey) : 5 km W. Pozanti (1000-1400 m), St. 36, 26.VI. 1982, leg. H. van

Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 38 cf, 6 q.

Prov. Adana (Turkey) : 10 km N. Pozanti (1050 m), St. 37, 27. VI. 1982, leg. H. van Oorschot &
H. van den Brink, coll. ITZ : 23 cf, 3 9.

Prov. Adana (Turkey) : vic. Pozanti, Ak Dag (eastern side) (1530 m), 26.VI. 1977, leg. et coll.

G. Hesselbarth : 1 cf.

Prov. Adana (Turkey) : vic. Pozanti, Asmalik valley (1000-1500 m), 28. VI. 1977, leg. et coll.

G. Hesselbarth : 1 9.

Prov. Adana (Turkey)
:

§ihli, 3 km NW. Tekir (1300-1700 m), St. 41, 28/29.VI.1982, leg. H. van

Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 10 cf, 8 q.

Prov. Adana (Turkey) S. Tekir (900 m), St. 208, 8/ 10.VI II. 1984, leg. B. van Oorschot, coll. ITZ:

10 cf 10 9.

Prov. Adana (Turkey) : 8-18 km N. Saimbeyli (1600-1750 m), St. 121, 27/28. VII. 1983, leg. H. van
Oorschot, H. van den Brink & H. Wiering, coll. ITZ : 1 9; 26.VII. 1984, leg. B. van
Oorschot, coll. ITZ : 1 9.

Prov. Adana (Turkey) : Tekir, Elmali Bogazi (1350 m), 4. VII. 1982, leg. et coll. G. Hesselbarth :

2 o"

Prov. Ipel (Turkey) : vic. Bogsak (100 m), 16.IV/1.V.1974, leg. G. Hesselbarth, coll. G.
Hesselbarth & ITZ : 10 <f, 3 9.

Prov. I<;el (Turkey) : Silifke vic. Turtel Motel Bogsak (100 m), 14.IV/3.V. 1974, leg. H.

Schweiger & E. Schweiger, coll. ITZ : 4 d'

Prov. I?el (Turkey) : Silifke, 10 & 12. X. 1983, leg. C. Jeekel & A. Jeekel, coll. ITZ : 1 cf

Prov. Igel (Turkey) : Demircili, 5 km N. Silifke (300 m), St. 84, 14.V.1983, leg. H. van Oorschot
& Th. van Oorschot, coll. ITZ : 5 of

Prov. I ?el (Turkey) : 15 km W. Silifke (700 m), St. 82, 12/13.V. 1983, leg. H. van Oorschot & Th.

van Oorschot, coll. ITZ : 2 cf.

Prov. Ipel (Turkey) : Uzuncabur?, 35 km N. Silifke (1000-1200 m), 20/22. VI. 1983, leg. G.

Hesselbarth, coll. G. Hesselbarth & ITZ : 5 cf.

Prov. Iijel (Turkey) : Göksü Bridge, 20 km NW. Silifke (250 m), 29. IV. 1982, leg. Fam. van

Oorschot & G. Hesselbarth, coll. ITZ : 1 cf.

Prov. Igel (Turkey) : Tajucu, 10 km SW. Silifke (10-100 m), 28.IV/1.V. 1982, leg. Fam. van

Oorschot & G. Hesselbarth, coll. ITZ & coll. G. Hesselbarth : 2 cf.

Prov. Ipel (Turkey) : 10 km N. Mut (400-600 m), St. 77, 10. V. 1983, leg. H. van Oorschot & Th.

van Oorschot, coll. ITZ : 41 cf, 5 9.

Prov. I?el (Turkey) : env. Mut (275 m), St. 79, 12. V. 1983, leg. H. van Oorschot & Th. van

Oorschot, coll. ITZ : 3 cf| 2 9.

Prov. I?el (Turkey) : 7 km E. (^amhyayla ( 1 100 m), Nr. 157, 23. VI. 1988, leg. et coll. S. Wagener :

1 cf.

Prov. I<;el (Turkey) : Taurus, NW. Mersin, above Akarca (1100 m), loc. 26, 5. VI. 1973, leg.

Wagener & Schmitz, coll. G. Hesselbarth : 1 cf.

Prov. I?el (Turkey) : Akarca (1100 m), 1.VII. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 cf.

Prov. Konya (Turkey) : Palaz Dagi Hadim (1500 m), St. 75, 1 1 .VIII. 1982, leg. B. van Oorschot,

coll. ITZ : 2 cf.

Prov. Konya (Turkey) : 15 km S. Karaman (1200 m), St. 30, 22/23. VI. 1982, leg. H. van
Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 14 cf.

Prov. Isparta (Turkey) : W. Yenijar Bademli (1420 m), Nr. 206, 10. VII. 1988, leg. et coll. S.

Wagener : 1 cf.

Prov. Antalya (Turkey) : Alanya, 26. IV. 1974, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 cf; idem, 27. IX.

174



1975, leg. de Moliere, coll. ITZ : 1 cf.

Prov. Antalya (Turkey) : Akseki (1300-1600 m), 8/1 1. VII. 1981, leg. H. van Oorschot, Th. van
Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 2 cf idem (1530 m), e.1. 19.VI. 1978, leg.

Heuberger, coll. G. Hesselbarth : 1 cf

Prov. Antalya (Turkey) : vic. Korcuteli (1000 m), 8 .VI. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 cf

Prov. Antalya (Turkey) : Murtigi (500-600 m), 3. VI. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth : 3 cf

Prov. Antalya (Turkey)
: fubuk Bogazi, 40 km N. Antalya (950 m), 6. VI. 1981, leg. B. van

Oorschot, coll. ITZ & G. Hesselbarth : 65 cf, 6 3 .

Prov. Antalya (Turkey) : Sinekcibeli Gegidi, 50 km N. Ka§ (1500 m), 2. VII. 1981, leg. H. van
Oorschot, Th. van Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 1 cf.

Prov. Antalya (Turkey) : Termessos (800-1000 m), 9.VI. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 cf-,

idem (800 m), 3/10.VI. 1980, leg. Battenfeld, coll. ITZ : 2 cf.

Prov. Antalya (Turkey) : Antalya (Turkey) : Yenice-Termessos (400-700 m), 13. VI. 1980, leg. et

coll. G. Hesselbarth : 3 3 .

Prov. Mugla (Turkey) : 60 km NE. Fethiye(1050 m), 6 . VII. 1981
,
leg. H.van Oorschot, Th. van

Oorschot & H. van den Brink, coll. ITZ : 1 cf.

Prov. Mugla (Turkey) : vic. Ula (600 m), 14. V.1981, leg. G. Hesselbarth, coll. G. Hesselbarth
& ITZ : 3 cf; idem, 20. V.1981, leg. et coll. G. Hesselbarth : 2 cf.

Prov. Mugla (Turkey) : vic. Doganköy (700 m), 22. V.1981, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 cf.

Prov. Aydin (Turkey)
:
£amlik (200 m), 2. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier : 6 cf, 7 3 .

Prov. Manisa (Turkey) : Karacora, 28. VI. 1986, leg. D.E. Gaskin, coll. A. Olivier : 1 cf.

Prov. Izmir (Turkey) : vic. Kesre, 17. VIII. 1972, leg. et coll. G. Hesselbarth : 1 3 .

Samos (Greece) : Pirgos (500 m), 24. V. 1963, leg. S. Daan & V. van Laar, coll. ITZ : 1 cf, idem,

21. V. 1986, leg. et coll. J. Dils : 21 cf 1 3 .

Sémos (Greece) ; 5 km SW. Vathi (300 m), 18. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier : 1 3 .

Sdmos (Greece) : Póndrosso (700 m), 20. V. 1986, leg. et coll. J. Dils & A. Olivier : 15 cf 1 3 ;

idem, 21. V. 1986, leg. et coll. J. Dils, D. van der Poorten & A. Olivier : 4 cf 63 .

Samos (Greece) : 5 km SW. Pagóndas (600 m), 21 .V. 1986, leg. et coll. J. Dils & A. Olivier : 24 cf.

SSmos (Greece) : 2 km SE. Pl&tanos (600 m), 18. V. 1986, leg. et coll. D. van der Poorten : 1 3 ;

idem, 22. V. 1986, leg. et coll. J. Dils & A. Olivier : 24 cf 3 3 ;
idem, 23. V. 1986, leg. et coll. J.

Dils & A. Olivier : 23 cf, 4 3 ; idem, 24. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier : 9 cf 2 3 ; idem,

30. V. 1988, leg. et coll. A. Olivier : 23 cf.

Samos (Greece) : Mt. Karvoüni (700 m), 1 1 .VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier : 2 cf idem (1 150 m),

1 1.VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier : 1 cf idem (1150 m), 13. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier :

1 cf.

Samos (Greece) : Manolates (300 m), 12.VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier : 2 cf

Lésvos (Greece) : Agiasos (400-600 m), 1.VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier : 2 cf idem, 5. VI. 1986,

leg. et coll. A. Olivier : 1 3 .

Lésvos (Greece) : 4 km N W. Agiasos (400 m), 5. VI. 1986, leg. A. Olivier : 28 cf 3 3 ;
idem, 6 . VI.

1986, leg. et coll. A. Olivier : 32 cf 2 3 ; idem, 8 . VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier : 4 cf 4 3 ; idem,

17. VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier : 15 cf idem, 13.VIL 1988, leg. et coll. A. Olivier : 1 cf idem,

14. VIL 1988, leg. et coll. A. Olivier : 1 cf

Lésvos (Greece) : Agra (450 m), 4. VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier: 10 3 ;
idem, 27. V. 1987, leg. et

coll. A. Olivier: 14 cf 5 3 ; idem, 30. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 34 cf 8 9 ; idem, 19. VI. 1987,

leg. et coll. A. Olivier: 1 cf 40 9 ; idem, 22. VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 8 9 ; idem, 23. VI.

1987, leg. et coll. A. Olivier: 19 9 ;
idem, 17. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier: 1 cf

Lésvos (Greece) : Fllia (250 m), 28. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 1 cf.

Lésvos (Greece) : 5 km N. Kalloni (150 m), 28. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 1 cf

Lésvos (Greece) : Mesótopos (300 m), 27. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 1 cf

Lésvos (Greece) : 3 km NW. Mesótopos (150 m), 27. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 2 cf

Lésvos (Greece) : 5 km NW. LSmbou Mili (200 m), 28. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 8 cf

Lésvos (Greece) : 2 km N. Megalohóri (600 m), 20. VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier: 3 cf

Lésvos (Greece) : M. Ipsilou (400 m), 18. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier: 1 cf

Prov. Bursa (Turkey) : Bol dan, towards Inegöl (600 m), St. 107, 27. V. 1931, «Orch.», ex coll. F.J.

Ball in coll. K.B.I.N. : 2 cf 2 9 .
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Map ! : Localities from where material of ///pparcA(amer.sma(STAUDiNGER, 1871) was examined

for the present study (simplified).

Note : Part of the material from Samos and Lésvos that is listed here, as well as material not

mentioned here, will be deposited in various museums and private collections in due course.

2.2. Methods
All measurements of the forewing size are from the base (at the costa) to the

apex (without fringes). The genitalia examined were prepared by overnight

maceration in a 10% KOH solution and washing in water. In a few instances

we have «boiled» the genitalia for immediate identification and examination

purposes, but generally we have avoided this procedure because of the

damage that is often caused to some delicate structures like the corpus bursae

using this method. The genitalia were deshydrated by submersion forabout
5-10 minutes in 90° acetic acid. They were then mounted on slides, embedded
in entellan and covered with a cover glass. The drawkback of this method as

compared to that of examining the structures floating freely in a solution of

80% ethyl alcohol (cf. COUTSIS 1984) consists in the fact that distortions due
to pressure from mounting might give a false impression of the shape and
relative position óf some structures (e.g. the valves). We do believe however
that the great number of genitalia of both sexes that we examined allows us to

believe that such false impression is reduced to a minimum. Furthermore,

considering the great quantity of material examined it appeared to us that

mounting on slides was the most practical way of proceeding.

The entire male genitalia, and for the females the corpus bursae and ductus

bursae were mounted laterally, the sterigma dorsally. For our analysis of the

genitalia all slides were placed into a microfiche reader and projected on a

screen with a 37x magnification. Contour drawings of all the observed

structures could thus be made. For the resulting measurements as presented

on tables 6 and 7 the values obtained from the drawings simply had to be
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divided by 37. We have not included calculations of Standard errors nor
Standard deviations.

For the photographs used in the present study a series of representative

specimens were photographed (in colour) in natural size (the resulting

photographs were a little darker than the real colour). Single androconia were
photographed in black and white (phase constrast) with a 100x magnification.

All photographs were made by Mr J. HuiSENGA (Amsterdam).

3. Description of the adult

We have included material from the island of Lésvos in our general

description of Hipparchia mersina (Staudinger, 1871). The evaluation of

the taxonomie status of this population follows in a later section.

3.1. External characters

Male (figs. 1-14). Forewing length variable individually and geographical-

ly, but not clinal, the largest specimens occurring in the province of Antalya

and the smallest ones coming from the island of Lésvos; among Turkish

material the sample from Prov. Konya, spatially close to the population from
Prov. Igel, is markedly smaller, this possibly being due to the influence of

more Continental climatic conditions (see table 1).

Upperside forewing groundcolour uniformly brown, with 2 small dark

brown postdiscal ocelli situated in s2 and in s5, the latter best developed and
often - but not always - white pupilled, the former very rarely white pupilled;

both ocelli often encircled by a small diffuse orange-ochreous patch that is

rarely extended and mostly quite reduced, sometimes entirely absent; sex

brand more greyish than groundcolour and only faintly contrasting, often

starting below vl in sla, running along the outer part of the cell to the starting

point of s5 and s6, invading the cell along the median vein; fringes chequered

pale greyish and brown; apex rounded, outer margin straight.

Table 1 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) : forewing size efffrom base to apex) [3 effrorn

Prov. Adana and 1 effrom Prov. Aydin were not measured because of wing damage]

Province or

island

Number of

specimens

measured

Min. size

(in mm)
Max. size

(in mm)
Mean size

(in mm)

Gaziantep 9 26,3 28,8 27,79

Maraj 52 24,6 30,1 27,35

Adana 81 24,5 29,1 27,01

Igel 77 22,8 29,3 27,21

Konya 16 24,6 27,7 26,04

Isparta 1 26,8 26,8 26,8

Antalya 78 22,7 30,3 27,96

Mugla 7 26,1 27,4 26,94

Aydin 5 25,5 29,1 27,06

Izmir 0 - - -

Manisa 1 26,0 26,0 26,0

Samos 150 23,7 29,2 26,86

Lésvos 150 23,0 28,1 25,70

Bursa 2 26,7 26,8 26,75
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Upperside hindwing groundcolour as on upperside forewing; postdiscal

band on underside hindwing becoming visible on upperside when well

developed, thus giving the upperside hindwing a more contrasted pattern,

especially in specimens from Lésvos, Samos and W. Turkey eastwards till

Prov. Antalya (see figs. 5, 7, 9, 1 1 and 13); usually 4 small orange-ochreous,

more or less triangular, diffused submarginal patches, usually well expressed

(as on figs. 1, 5, 7, 9, 11 and 13), sometimes reduced or even (partly) absent

(see fig. 3), that are situated in s2-s5, patch in s5 can be absent, patch in s2 with

small dark brown, mostly white-pupilled ocellus that is only rarely absent;

fringes as on upperside forewing.

Underside forewing basal and discal area predominantly orange-ochreous,

largely corresponding in extension with the sex brand on upperside but larger,

postdiscal area lighter and more creamy yellow; the orange-ochreous colour

extends well into the postdiscal and submarginal area in most specimens from
the eastern part of the distribution range (provinces of Gaziantep, Maraj,

Adana, Igel and Konya; see figs. 2 and 4), but also in part of the specimens

from Antalya, Mugla and (more rarely) Aydin, Samos and (rarely) Lésvos;

basal area near inner margin brownish grey; apical ocellus in s5 black, white

pupilled, always present and conspicuous, usually surrounded by a creamy
yellow patch that may be bordered by a small whitish patch at the costa;

smaller postdiscal ocellus in s2 mostly present, often with white pupil,

sometimes vestigial and without pupil or even absent (as in fig. 8, see also

table 4); cell bordered distally by a small transverse blackish brown line, that

is parabelled by a second one a little distally, the area in-between more greyish

brown; spot at about the two-thirds of the cell; costal margin, apex and outer

margin grey to brownish grey, often with a variably expressed narrow dark

brown line parallel to the outer margin.

Underside hindwing very variable individually and geographically :
ground-

colour grey to brownish grey, mostly rather uniform but sometimes marbled

in appearence (especially in specimens from the western part of the

distribution range, e.g. on Lésvos), with two variably expressed blackish

brown zig-zag lines bordering distally resp. the basal and discal area,

generally (rather) weakly developed in specimens from the eastern

populations (provinces of Gaziantep, Mara§, Adana, Igel) and well developed

in western specimens (provinces of Antalya and Aydin, islands of Samos and
Lésvos, e.g. fig. 14), but exceptions to the rule are common everywhere; a

third submarginal dark brown line may run parallel with the outer margin,

but it can be ill-defined or even totally absent; the postdiscal area may be of a

lighter tinge than the basal and discal area; basal line often bordered distally

by a whitish or dirty yellowish patch (e.g. figs. 8, 10, 12 and 14), discal line

bordered distally by a postdiscal band of an average width of 2-4 mm
(Exceptionally 5 or even 6 mm) of a colour that varies from pure white via

dirty yellow to brownish, but still lighter than groundcolour : this band can be

absent (exceptionally), vestigial (figs. 2 and 4), normally expressed (figs. 6, 8,

10 and 1 2) or sharply contrasting (fig. 1 4), the last character being subject to
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clinal variation and becoming more and more developed westwards (see table

3); when present the band is usually best developed from the apex to v4, but it

may continue until v2 or even further down, almost reaching the inner
margin.

Female (figs. 15-36). Larger than the male, variability of forewing length

shown in detail on table 2 : the same remarks as to the males apply to the

females; no specimens from the provinces of Konya, Isparta and Mugla were
available for the present study.

Upperside forewing similar to male in basic pattern, but submarginal ocelli

larger, both mostly white pupilled, surrounded by patches of a colour varying

from orange-ochreous (from province of Gaziantep westwards till province

of Antalya) to creamy yellow (from Lésvos via Samos and the provinces of

Izmir and Aydin eastwards to Antalya, where intermediate specimens do
occur), often tending to converge and extending to the adjacent spaces,

dominating the submarginal area, usually least expressed in s4-s5; ocellus in

s2 can be duplicated by a blackish brown dot in s3 (rarely; one single female

from Lésvos showed this dot as well as an additional one in s 1 b
! ) ;

area

between end of cell and upper part of postdiscal area much darker, sometimes

almost black; fringes as in male; apex more rounded than in male, outer

margin straight or slightly convex.

Upperside hindwing similar to male, also with a more contrasted wing

pattern in western specimens (e.g. figs. 27, 29 and 33); submarginal patches

usually better developed and more extensive than in male, sometimes with an

additional vestigial patch in s6.

Underside forewing basal, discal and postdiscal area individually and
geographically variable in colour, with a more or less sharp contrast between

a generally darker basal-discal area and a brighter postdiscal area (figs. 16, 18,

Table 2 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) : forewing size 5 (from base to apex).

Province or

island

Number of

specimens

measured

Min. size

(in mm)
Max. size

(in mm)
Mean size

(in mm)

Gaziantep 4 28,6 30,2 29,15

Maraj 6 28,0 29,9 28,83

Adana 30 26,0 32,0 29,02

Igel 10 26,8 30,8 28,88

Konya 0 - -

Isparta 0 - -

Antalya 9 27,8 31,7 29,99

Mugla 0 - - -

Aydin 7 27,4 29,8 28,26

Izmir 1 30,1 30,1 30,1

Manisa 0 - - -

Samos 19 26,4 30,9 28,89

Lésvos 100 23,9 30,3 27,33

Bursa 2 27,4 28,7 28,05

179



Fig. 1 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) <ƒ, Fevsipaja (Prov. Gaziantep, Turkey)

(550 m), st. 211, 27. V. 1985, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, in coll. ITZ.

Fig. 2 : as fig. 1 (underside). (Figs. 1-36 slightly enlarged).

Fig. 3 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, 10 km N. Mut(Prov. Ifel, Turkey)
(400-600 m), st. 77, 10. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ.

Fig. 4 : as fig. 3 (underside).

Fig. 5 : Hipparchia mersina mersina i (Staudinger, 1871) cf, £ubuk Bogazi, 40 km N. Antalya

(Prov. Antalya, Turkey) (950 m), 6. VI. 1981, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ.

Fig. 6 : as fig. 5 (underside).
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Fig. 7 :
Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, £amlik (Prov. Aydin, Turkey)

(200 m), 2. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 8 : as fig. 7 (underside).

Fig. 9 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cT, 2 km SE. Platanos (Samos, Greece)

(600 m), 30. V. 1988, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 10 : as fig. 9 (underside).

Fig. 11 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1 871) «ƒ,4 km NW. Agiasos(Lésvos, Greece)

400 m), 5. VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 12 : as fig. 11 (underside).
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Fig. 13 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),
30.V. 1987, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 14 : as fig. 13 (underside).

Fig. 15 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) $, Ormani, W. Gaziantep (Prov.
Gaziantep, Turkey) (800-1000 m), st. 157, 30. V. 1984, leg. H. van Oorschot & H. van den
Brink, in coll. ITZ. Fig. 16 : as fig. 15 (underside).

Fig. 17 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) 9 , 5 km W. Pozanti (Prov. Adana,
lurkey) (1000-1400 m), st. 36, 26. VI. 1982, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, in coll.^

^

Fig. 18 : as fig. 17 (underside).
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Fig. 19 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) 5 ,
10 km N. Mut (Prov. Igel, Turkey)

(400-600 m), st. 77, 10. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ.
Fig. 20 : as fig. 19 (underside).

Fig. 21 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) g, Yenice-Termessos (Prov. Antalya,

Turkey) (400-700 m), 13.VI. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth.
Fig. 22 : as fig. 21 (underside).

Fig. 23 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) 5 , Yenice-Termessos (Prov. Antalya,

rurkey) (400-700 m), 13. VI. 1980, leg. et coll. G. Hesselbarth.

Fig. 24 : as fig. 23 (underside).
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Fig. 25 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) <ji, C^amlik (Prov. Aydin, Turkey)

(200 m), 2. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 26 : as fig. 25 (underside).

Fig. 27 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) vic. Kesre (Prov. Izmir, Turkey),

13.VIII. 1972, leg. et coll. G. Hesselbarth.

Fig. 28 : as fig. 27 (underside).

Fig. 29 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) £, 2 km SE. Platanos (Samos, Greece)
(600 m), 24. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 30 : as fig. 29 (underside).
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Fig. 31 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) o, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),
4. VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 32 : as fig. 31 (underside).

Fig. 33 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) 5 ,
Agra (Lésvos, Greece) (450 m),

19.VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 34 : as fig. 33 (underside).

Fig. 35 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) $>, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),

22.VI.1987, leg. et coll. A. Olivier.

Fig. 36 : as fig. 35 (underside).
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20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 and 36, see also table 5 : note the large dominance
of classes 1 and 2 in populations east of Prov. Antalya and the large

dominance of class 3 in populations west of Prov. Antalya; unfortunately the

sample from Prov. Antalya is too small to allow for conclusions, we also

regret that we had no females from Prov. Mugla at our disposition); other

components of wing pattern also more developed than in male, both

postdiscal ocelli greater and mostly white pupilled, ocellus in s2 always

present; dark area distally from cell much more developed than in male and
always of a much darker greyish brown to blackish brown colour; basal area

at inner margin dark greyish brown to blackish brown, extending along the

inner margin through the discal area; the greatest range of variability of the

wing pattern on underside forewing was observed in specimens from Lésvos.

Underside hindwing groundcolour usually more grey than in male (ash grey

in specimens from the provinces of Antalya and I<?el), becoming more
brownish grey westwards (e.g. on Samos and in Prov. Aydin) as in male;

basal, discal and submarginal line usually less well developed than in male,

but showing the same general geographical variation : on Lésvos the females

are variable to such an incredible degree that these lines may be almost

vestigial (fig. 32) to very strongly marked, much more than in male (figs. 24

and 34); postdiscal band usually absent or only very weakly expressed in

populations to the east of Prov. Antalya, better developed in e.g. the

provinces of Antalya and Aydin and on the island of Lésvos (on the latter

island one sometimes finds specimens with a well developed whitish

postdiscal band, like the specimen on fig. 34).

3.2. Structural characters

Under the present heading we will describe the male andfemale genitalia,

the Jullien organ, the androconium and the sphragis. For the naming of the

various structures of the male genitalia (fig. 37) we use the terminology of

KLOTS (1970), thus distinguishing the tegumen, the pedunculus, the appendix

angularis, the vinculum, the saccus, the uncus, the gnathos (ohen designated as

brachia, subunci or fakes in various studies) and the valve (for which one can

distinguish a sacculus and a costa [two terms not used in the further

discussion]). It was necessary to use a few more terms to describe some
additional features of the valve that we believe to be of interest for the present

study, viz. the dorsal process, the apical margin and the terminal extension

(sensu Kudrna 1977). Finally we have the penis, consisting of a phallobase

and an aedeagus (sensu Klots l.c.).

For the naming of the various structures of the female genitalia (fig. 38) we
have followed COUTSIS (1984) with two notable exceptions (see discussion

below). COUTSIS (l.c.) makes a distinction between the primary genitalia for

egg production, fertilization and laying and the bursa copulatrix for sperm
reception and temporary storage, consisting of at least three parts : the

sterigma, the corpus bursae and the ductus bursae. Like COUTSIS (l.c.) we only

deal here with the bursa copulatrix.

COUTSIS (l.c.) subdivides the sterigma in three units that, however, are
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intricately interconnected and that form a compact whole. We distinguish

here the mid-dorsal process, the dorsal lamella, the dorso-lateral lobe, the

postostial funnel, the ventral arm and the ventral keel. The corpus bursae

consists of a membranous expansible sac with various longitudinal folds and
ventrally carrying two rows of highly sclerotized teeth, the signae\ the ductus

bursae connects the proximal end ofthe corpus bursae (and not the distal end as

stated by COUTSIS l.c. : we have to do here with the beginning of the corpus
bursae!) to the sterigma. This area at the beginning of the corpus bursae, from
where the ductus seminalis starts (through which sperm is transferred to the

primary genitalia) is named atrium by COUTSIS (l.c.) (sic! recte antrum,

COUTSIS in litt. ). We cannot follow him here for the following reason : the

antrum is a term that was created by HlGGlNS (1941 : 179) todesignate an area

in the female genitalia of the genus Euphydryas SCUDDER, 1872 : «the ostium

leads into a short and wide chitinous canal which I term the antrum, ... The
bursa ... appears to be intimately connected with the antrum by a short neck

from which arises the seminal duet». It is thus clear that the antrum lies just

distad of the ostium bursae (the receptive copulatory opening leading into the

bursa copulatrix; see also Klots 1970 : 123, fig. 151). Therefore the antrum
as conceived by Higgins (l.c.) and Klots (l.c.) is not homologous with the

«atrium» of COUTSIS (1984). We replace here the term antrum (sensu COUTSIS
l.c.) by the term cervix bursae, defined by Klots (l.c. : 239) as «a differentiated

region between ductus bursae and corpus bursae, often with special

sclerotizations or invaginations of its wall».

Measurements of the various parts of the male and female genitalia were

carried out in the way as shown on figs. 39 and 40. For the naming of the parts

of the androconium we follow Kudrna (1977 : 207, fig. 9), distinguishing the

base, the lamina, the apex and the terminal points.

Male genitalia (figs. 37, 39, 41-48 and table 6). Tegumen straight or slightly

curved dorsally, length usually about 1,25-1,40 mm, without any significant

geographical variation throughout the distribution range; tegumen height

(including pedunculus and appendix angularis) variable, usually about 2,80-

3,20 mm in specimens from Prov. Gaziantep, Maraj, Adana, I?el, Konya,

Antalya and 2 out of 4 specimens from Mugla (figs. 41-44) and usually about

2,35-2,70 mm in specimens from Prov. Mugla (2 specimens), Aydin and from

Samos and Lésvos (figs. 45-48) with exceptions everywhere, but generally

suggesting a clinal reduction in height as one goes westwards; uncus slender

and of variable length (usually about 2,35-2,80 mm in specimens from Prov.

Gaziantep, Mara$, Adana, Igel, Konya and Antalya; usually about 1,95-2,30

mm in specimens from Prov. Mugla and Aydin and from Sómos and Lésvos;

compare e.g. Figs. 41-42 to figs. 47-48), with some exceptions everywhere, but

generally showing a clinal reduction in length towards the west : in eastern

specimens uncus length often about l,80-2x tegumen length, in western

specimens often about l,50-l,70x; uncus usually small in its basal two-thirds

and broadening ventrally in its apical third, thus being often l,40-2x as broad
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as more basally, the expression of this feature apparently being more or less

positively correlated with the uncus length; uncus ending usually in a hooked
tip; gnathos relatively broad at base and narrowing distally, curved, variable

in length : on average shorter in specimens from Lésvos, Samos and Prov.

Aydin; gnathos a little shorter, as long or a little longer than uncus; vinculum

+ saccus usually about 1,25-1,80 mm high, quite variable with the greatest

values found in material from Prov. Igel eastwards, but geographical

variation negligible; valve slender with well-developed triangular dorsal

process, about l,20-l,40x as high as area just basally of it and slightly higher

than height of valve at costa (where it is mostly about 0,35 - 0,45 mm
high), apical margin tapering gradually towards the well pronounced, more
or less pointed terminal extension; penis regularly curved, aedeagus usually

twice as long as phallobase, phallobase tubular; penis slightly shorter than

uncus and tegumen together.

Female genitalia (figs. 38, 40, 49-56 and table 7). Sterigma variable in size

and usually, but not always, higher than it is wide, specimens from Lésvos

generally having the smallest one; dorso-lateral lobe more or less sickle-

shaped and narrow, nearly contiguous with dorsal lamella; dorsal lamella

shorter and broader than dorso-lateral lobe, slightly broadening distally;

mid-dorsal process in most cases slender and pointed and reaching about half

the height of dorsal lamellae (figs. 49, 50, 52-56), but sometimes short, broad
and triangular (in 5 out of the 59 specimens examined, cf. fig. 51); ventral arm
screw-shaped; length of ductus bursae mostly about 0,40-0,70 mm; ductus

bursae usually straight and broad (figs. 50, 52, 53 and 56; slender in about

30% of the specimens examined, e.g. figs. 49 and 54), in a few specimens

slightly curved; the ductus bursae is usually membranous or weakly

sclerotized (well sclerotized in 5 out of the 59 specimens examined); cervix

bursae on average about 0,50-0,60 mm broad (WCB 1 on table 7), usually well

sclerotized and often cup-shaped (figs. 50, 52, 53 and 56); corpus bursae pear-

shaped and variable in size (it can be contracted in genital preparations, see

e.g. figs. 50 and 51, giving a false impression of being of a smaller size : when a

sufficiënt number of preparations is examined however, one can get a good
idea of its real size), usually about 2,50-3 mm long and about 1-1,50 mm wide

(WCB2 on table 7); signum variable in length (see also table 7), possibly

subject to clinal variation with Progressive reduction in size towards the

western part of the distribution range (but more material from the eastern

part of the distribution range should have been disponible to us to allow for

some definite conclusions), size usually varying between 1,50 and 1,90 mm.
Jullien organ (figs. 37, 44, 46-48). Situated on the 8th tergite of the male, this

structure consists of two basally fused, parallel sclerotized pieces crowned
with a multitude of long modified scales.

Androconium (figs. 37, 57-64). Long and narrow, small at base, lamina

progressively narrowing towards the apex with a more or less differentiated

filiform apex, with terminal points on top (the «transitional palaeomorphic to

neomorphic androconium» sensu KUDRNA 1977, e.g. on figs. 57, 58, 60 and

188



V MM 1 UIlML

8 DE

EXCH/

ENTOMOLOC

gnathos

appendix angularis

pedunculus

vinculum

phallobase

tegumen

PENIS

valve

JULLIEN OHGAN

saccus

ANDROCONIUM

dorsal process

t

apical margin

sacculus terminal extension

Fig. 37 : Male genitalia : structures.
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STERIGMA

Fig. 38 : Female genitalia (bursa copulatrix) : structures.

62 ) or continuously narrowing until the terminal points, without
differentiation of the apex (the «neomorphic androconium» sensu Kudrna
l.c., e.g. on figs. 59 , 61 , 63 and 64 ); individually - but not geographically -

variable : length about 0 ,
85-1 mm.

Sphragis. Small to very small in specimens from Lésvos, Samos and Prov.

Aydin; better developed to carinate in (part of the) specimens from Prov.

Antalya, Adana, Maraj and Gaziantep.
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Fig. 41 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, Hills N. Maraj (Prov. Maraj,

Turkey) (800-1200 m), st. 213, 28. V. 1985. leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, in coil.

ITZ, gen. 2405 [W.O. De Prins].

Fig. 42 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) o? 5 km W. Pozanti (Prov. Adana,
Turkey) (1000-1400 m), st. 36, 26.VI. 1982. leg. H. van Oorschot & H. van den Brink , in coll.

ITZ, gen. 2402 [W.O. De Prins].
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Fig. 43 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) d, 15 km W. Silifke (Prov. Igel, Turkey)

(700 m), st. 82, 12/13. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2401 [W.O. De
Prins],

Fig. 44 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, £ubuk Bogazi, 40 km N. Antalya

(Prov. Antalya, Turkey) (950 m), 6. VI. 1981, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2481

[W.O. De Prins],
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Fig. 45 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) d*. ^amlik (Prov. Aydin, Turkey)

(200 m), 2. VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2699 fW.O. De Prins].

Fig. 46: Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) o? 2 km SE. Plótanos (Samos. Greeee)

(600 m), 24. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2630 [W.O. De Prins].
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^
lg ' 4/ pParchia mersina mersina (Staudinger, 1871) d, 5 km NW. Lambou Mfli (Lésvos

Greece) (250 m), 28. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2588 [W.O. De Prins],

Fig. 48 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf,

\

Agra (Lésvos, Greece) (450 m),
22. VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier, gen 2622 [W.O. De Prins].
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Fig. 49 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) §, Ormani, W. Gaziantep (Prov.

Gaziantep, Turkey) (800-1000 m), st. 157, 30. V. 1984, leg. H. van Oorschot & H. van den
Brink, in coll. ITZ, gen. 2612 [W.O. De Prins],

Fig. 50 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) 5 , 10 km N. Mul (Prov. l?el, Turkey)

(400-600 m), st. 77, 10. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2604

(W.O. De Prins],
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Fig. 51 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871)2, 10 km N. Mut (Prov. I?el, Turkey)

(400-600 m), st. 77, 10. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ, gen 2602

[W.O. De Prins],

Fig. 52 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) g, ^ubuk Bogazi, 40 km N. Antalya

(Prov. Antalya, Turkey) (950 m), 6. VI. 1981, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ, gen. 2524

[W.O. De Prins].
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Fig. 53 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) g, 5 km SW Vathl (Samos, Greece)

(300 m), 18. V. 1986, leg. et col!. A. Olivier, gen 2371 [W.O. De Prins],

Fig. 54 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) £, 2 km SE. Plétanos (Samos, Greece)

(600 m), 24. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2412 [W.O. De Prins],
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Fig. 55 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) g, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),

23. VI. 1987, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2471 [W.O. De Prins].

Fig. 56 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) §, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),

30.V. 1987, leg. et coll. A. Olivier, gen. 2541 [W.O. De Prins],
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Fig. 57 : Hipparchia mersina merj/'na (Staudinger, 1871) cg Fevsipaja (Prov. Gaziantep, Turkey)

(550 m), st. 211, 27. V. 1985, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, in col 1 . ITZ.

[Androconium 100x]

Fig. 58 : Hipparchia mersina mersina (StaüDINGER, 1871) cg 10 km N. Pozanti (Prov. Adana,
Turkey) (1050 m), st. 37, 27. VI. 1982, leg. H. van Oorschot & H. van den Brink, in coll. ITZ.

[Androconium IOOx]

Fig. 59 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871)c£ 15 km W. Silifke (Prov. I fel, Turkey)

(700 m), st. 82, 12/13. V. 1983, leg. H. & Th. van Oorschot, in coll. ITZ [Androconium IOOx],

Fig. 60 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) <f, £ubuk Bogazi, 40 km N. Antalya

(Prov. Antalya, Turkey) (950 m), 6. VI. 1981, leg. B. van Oorschot, in coll. ITZ.

[Androconium IOOx].
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Fig. 61 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, (^amlik (Prov. Aydin, Turkey)

(200 m), 2.VI. 1988, leg. et coll. A. Olivier [Androconium 100x].

Fig. 62 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, Pandrosso(Samos, Greece)(700 m),

20. V. 1986, leg. et coll. A. Olivier [Androconium lOOx].

Fig. 63 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, 4 km NW Agiasos (Lésvos, Greece)

(400 m), 6. VI. 1986, leg. et coll. A. Olivier [Androconium lOOx],

Fig. 64 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871) cf, Agra (Lésvos, Greece) (450 m),

27. V. 1987, leg. et coll. A. Olivier [Androconium 100x].
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4. Ecology and phenology

Before we turn to the analysis of the geographical variation of H. mersina

we give a survey of its ecology and phenology. H. mersina is roughly restricted

to the areas in Turkey bordering the Mediterranean and Aegean coast, north-

wards until Samos and Lésvos. It is also found inland in the province of

Bursa, not very far from the Sea of Marmara. The data given under the

heading «Material and methods» and presented on map 1 (simplified) give a

good picture of its geographical distribution. A fully detailed account on its

distribution in Turkey will be given in HESSELBARTH, VAN OORSCHOT &
Wagener (in prep.). H. mersina is found in warm and dry localities, mostly

Pinus forest with open, rocky and grassy spots. More rarely the species also

occurs in areas with deciduous trees or bushes and in orchards.

The males are mostly found on the edge of the forest or on the open spots,

where they sit either on the ground, on rocks or on tree trunks, from where

they fly to every passing butterfly or other insect (perching behaviour), much
alike e.g. Hipparchia semele (LlNNAEUS, 1758) (TINBERGEN et al. 1942), a

habit that is probably most common in this genus. The females are less

mobile, sitting on tree trunks, in bushes or on the ground (especially when
there is much wind). Both sexes often sit feeding on trunks of pines from

where resin is coming out. In some localities females proved very hard to find

(e.g. Lésvos, 4 km NW Agiasos; Samos, 2 km SE. Pl&tanos), while in other

areas they were found in great numbers on tree trunks (e.g. Lésvos, Agra).

This might indicate some local differences in behaviour of the females, but we
know nothing on this subject. Single males were sometimes found in bare

open garrigue (e.g. Lésvos, M. Ipsiloü) or flying around a single almond tree

(Lésvos, 3 km NW. Mesótopos). A female stray was observed only on two

occasions (Samos, 5 km SW. Vathr, Scimos, flanks of Mt. Karvouni). Such

strays could be looking for feeding sites (see also TINBERGEN et al. l.c. : 1 86-

187). Mostly however, H. mersina is found in localized colonies of sometimes

less than 100 m x 50 m, while in adjacent areas that seem very suitable no

single butterfly is seen.

The description of localities in Turkey by H. van Oorschot (pers. comm.)
agrees well with the observations on Samos and Lésvos and at (j'amlik (Prov.

Aydin). Sometimes H. mersina is found in dry riverbeds (e.g. Prov. Adana, S.

of Tekir) or in Coastal garrigue (e.g. Prov. Igel, Tajucu, 10 km SW. Silifke).

H. mersina has not been observed sitting on flowers. It apparently feeds on
resin from tree trunks, mud, dung, dry soil (e.g. on hot days in July 1988 at

Agiasos (Lésvos) where congregations of H. mersina, H. pellucida, H. syriaca

(Staudinger, 1871), H. fatua (Freyer, 1845), Libythea celtis (Laichar-
TING, 1782), Kirinia roxe/ana (CRAMER, 1777), Quercusia <7Wétcwjt(Linnaeus,

1758) and other insects (wasps etc.) were feeding together). Once H. mersina

was observed feeding on fallen fruit of carob trees. One anecdote is worth

reporting. A few males at Agra (Lésvos) were much attracted by the blue shirt

the first author was wearing. TINBERGEN et al. (l.c.) found that the related H.

semele in Holland is most attracted to blue flowers. They found experimental-
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ly that colour alone does not attract butterflies, but a combination of scent

and colour does. It could be that the H. mersina specimens were stimulated by
the odour of sweat in combination with the blue colour of the shirt.

The available data suggest that the flight period of H. mersina is very long

(earliest record : 10. IV, latest record : 12. X, see under «Material and
methods»). Most records however are from the second half of May and from
the first three weeks of June. The time of appearence probably varies

somewhat with the locality, but generally H. mersina is the first Hipparchia on
the wing in Turkey and on S&mos and Lésvos. On Samos and Lésvos the flight

period probably starts at the middle of May (fresh males and the first few
females on S&mos on 1 8-24. V. 1986). Repeated observations at different times

in May, June and July 1986, 1987 and 1988 on Lésvos (5 visits in total) give a

good impression on the phenology of H. mersina on Lésvos and its possible

role as a reproductively isolating mechanism to the sympatric and (partly)

synchronie H. pel/ucida pellucida and H. aristaeus senthes. In 1986 (1-8. VI)

H. mersina was common, many males already worn and most females with a

sphragis (indicating that they had already mated : the females probably mate
only once as in H. semele (TINBERGEN et al. l.c.)), while H. pellucida was also

found but much scarcer and very fresh.

In May 1987 (27-30.V) H. mersina was very common and mostly fresh, at

Agra the females were already common and many ofthem with a sphragis. No
other Hipparchia species was recorded from Lésvos at that time. In June 1987

(17-23. VI) H. mersina was still very common, most males being worn and

most females having a sphragis. At Agra, H. pellucida (less common) and H.

aristaeus senthes (rare) were also found. In June 1988 (16-18.VI) H. mersina

was much scarcer than in the two preceding years. Single specimens of H.

pellucida and H. aristaeus senthes were found (Agra). In July 1988 (13-20. VII)

H. mersina was common but worn, especially the males (very worn). H.

pellucida was rather common at Agra and Agiasos and single females of H.

aristaeus senthes were captured at both same localities.

These observations show that, by the time of emergence of H. pellucida

and H. aristaeus senthes on Lésvos - about 3 weeks later than H. mersina -

most of the females of H. mersina have already mated, as can be seen by their

sphragis, the earlier emergence of H. mersina thus apparently functioning as

an effective reproductively isolating barrier. The interesting case of sympatry

of these three Hipparchia species on Lésvos (plus H. syriaca and H.fatua ) will

be discussed at length in a separate paper.

It is worth mentioning that on the nearby island of Hios (Greece), where

only H. aristaeus senthes (and also H. syriaca and H.fatua) seems to occur

(Gaskin & Littler 1986, 1988; Olivier 1987 and unpublished

observations), this species is abundant and, in 1987, was already common
(only males) on 18. V. Whether this early emergence and abundance of H.

aristaeus senthes on Hios is due to local conditions, genetic differences

between populations of this species, or to the absence of competing H.

mersina (and H. pellucida ) is not known.
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Southern and western Turkey, as well as Samos and Lésvos, have a

mediterranean-type climate with a long, hot and dry summer (May-

September) and a rather humid and mildy winter and spring (KÜNDIG-

STEINER 1977, THANOS et al. 1989). Long summer drought inhibits the

growth of grasses on which larval feeding depends as long as the drought lasts.

Therefore, many of the satyrids in this area that emerge in late spring and

early summer undergo an aestivation period in midsummer, known to be

coupled with a mechanism of delayed ovarian maturation in Maniolajurtma

(LiNNAEUS, 1758) and in Hipparchia semele (see GarcIa-Barros 1987a,

1988). It is very likely that H. mersina, that emerges already in May (and

sometimes in April), living in a more extreme mediterranean climate than H.

semele in central peninsular Spain (Prov. Guadalajara) and that mates early

after emergence, must have an even longer period of delayed ovarian

maturation than H. semele. If we take into account the facts that the autumn

rains in the distribution area of H. mersina start in September but begin to be

of some importance only in October (KündiG-Steiner l.c., Thanos et al.

l.c.), that the duration of the egg stadium is of about 7-25 days in H. semele ,

and that the larvae do not feed within the first 15-30 days after hatchingin that

species (Garcia-Baross 1988) we may extrapolate this situation to that of

H. mersina and predict that oviposition must take place in the period from late

August to early October. Contrary to the situation in Maniola, where only the

females are observed in autumn (e.g. Gaskin & Littler 1988, Garcia-

Barros 1987a, Thomson pers. comm.) in Hipparchia at least some males

seem to survive until autumn. During summer, the activity of the butterflies

seems to be reduced with no courtship behaviour observed but both sexes

continuing to feed (A. OLIVIER pers. obs.).

Unfortunately nothing is known about the early stages of H. mersina and it

would be interesting to undertake a comparative study of the 5 Hipparchia

species that occur on Lésvos, to see how each one of these copes with the dry

and hot climatic conditions in midsummer. It could also be interesting to

compare the morphology of the early stages of these species, although a

comparative study of the morphology and chaetotaxy of the first larval stages

of various taxa of different subgenera of Hipparchia (including H. semele) and

of related genera (the first-instar larva often shows the most clear-cut

diagnostic morphological features, see e.g. IGARASHI 1984. Boillat 1986)

revealed only very slight differences between species in this group (GarcIa-

Barros 1987b).

5. Geographical variation

In our description of the adult we have already paid attention to the

geographic variability of the phenotype of H. mersina. We will discuss some of

these points in more detail here and we’11 try to analyze the possible causes

of variation. Some characters appear not to be clinal :

5.1. size (tables 1 and 2)

Size is probably the result of a multitude of factors, like the duration of the
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larval stages (induced by climatic factors or by genotypic differences between
demes) or the side-effect of genes affecting fitness. The large size of specimens
from the population from Prov. Antalya could thus be influenced by the

average yearly rainfall in this province (1000-1500 m, locally op to 2000 mm)
(KÜNDIG-Steiner 1977), that is higher than in any other known part of the

distribution range ofH. mersina, with relatively higher values in the months of
October till March than in the other areas. This might result in a longer

suitability of fresh grass, inducing a longer larval feeding period and thus

superior growth of the larvae as compared to other areas. Populations from
Prov. Igel are also relatively large. To the contrary the area around Konya is

very dry (KÜNDIG-STEINER l.c.), probably inducing a very short larval

duration, this possibly resulting in the remarkably small size of the specimens
from Prov. Konya.

The smallest population known is that from the island of Lésvos. Here the

climate is certainly drier than in Prov. Antalya and Igel, but we believe that

other (genetic) factors also play a role, as the population from the nearby
island of Samos (with a similar climate to Lésvos) is significantly larger than

the Lésvos population. It is maybe only coincidence but it is interesting to

note that also Manio/a telmessia (Zeller, 1847) is very small on Lésvos
(Thomson 1987 : 18), as wd\ as Manio/a mega/a (Oberthür, 1909)(Olivier,

unpublished data).

5.2. presence vs. absence of submarginal ocellus in s2 on underside forewing cf

(table 4)

We have investigated this character state in all available males (the spot is

always present in the female) but were unable to find any correlation between

relative absence of this ocellus and any environmental variable. BRAKEFIELD
(1984) gives some evidence for the selective advantage of some trends in spot

developmeht in Maniola jurtina and related taxa and Tinbergen et al. (1942)

have demonstrated that the exposing of the apical ocellus in s5 is a defensive

mechanism. We have no evidence regarding the possibility of any selective

role of the presence or absence of the s2 ocellus in H. mersina. It is possible

that this character state is the result of the pleiotropic effect of genes affecting

other mechanisms, the presence or absence of the ocellus in s2 in itself being

neither advantageous nor disadvantageous for the butterfly.

Some characters show clinal variation from the east to the west of the

distribution range :

5.3. expression of the whitish postdiscal band on underside hindwing (/(table 3)

We see that in the eastern part of the distribution range of H. mersina (Prov.

Gaziantep, Mara§, Adana) classes A and B are largely dominating over

classes C and D, this tendency changing towards the west to be completely

reversed in e.g. Prov. Antalya and on Samos and Lésvos. If we leave the small

samples (Prov. Gaziantep, Mugla, Aydin) aside, we see a continuous and

gradual accentuation of the expression of the postdiscal band from Prov.

Adana westwards; only between Prov. Adana and Mara§ to the east is there a
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Table 3 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) : expression of the whitish postdiscal band on
underside hindwing cf.

Province or

island

Number of

specimens

examined

(100%)

Class A Class B Class A+B Class C Class D Class C+D

Gaziantep 9 0 (0%) 6 (66,7%) 6 (66,7%) 3 (33.3%) 0 (0%) 3 (33.3%)

Mara$ 52 6 (11,5%) 29 (55,8%) 35 (67,3%) 16(30,8%) 1 (1.9%) 17 (32,7%)

Adana 84 9 (10,7%) 50 (59,5%) 59 (70,2%) 25 (29,8%) 0 (0%) 25 (29,8%)

l?el 77 3 (3,9%) 36 (46,7%) 39 (50,6%) 35 (45,5%) 3 (3,9%) 38 (49,4%)

Konya 16 1 (6,25%) 6 (37,5%) 7 (43,75%) 8 (50,0%) 1 (6,25%) 9 (56,25%)

Antaiya 78 5 (6,4%) 10 (12,8%) 15 (19,2%) 51 (65,4%) 12 (15,4%) 63 (80,8%)

Mugla 7 0 (0%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 5 (71,4%) 0 (0%) 5 (71,4%)

Aydin 6 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 (100,0%)

Samos 150 8 (5,33%) 17 (11.33%) 25 (16,66%) 1 13 (75.33%) 12 (8,0%) 125 (83,33%)

Lésvos 150 1 (0,7%) 6 (4,0%) 7 (4,7%) 108 (72,0%) 35 (23,3%) 143 (95,3%)

Class A : postdiscal band absent

Class B : postdiscal band vestigial (cf. figs. 2 and 4)

Class C : postdiscal band rather well to well developed (usually 2-3 mm wide, cf. figs. 6, 8, 10 and
12 ).

Class D
:
postdiscal band very well developed and sharply contrasting with groundcolour

(usually 3-4 mm wide, cf. fig. 14)

Table 4 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
:

presence vs. absence of submarginal ocellus in

s2 underside forewing cf.

Province or

island

Number of

specimens

examined

(100%)

Present Absent

Gaziantep 9 7 (77,8%) 2 (22,2%)

Maraj 52 47 (90,4%) 5 (9,6%)

Adana 84 66 (78,6%) 18 (21,4%)

lyel 77 67 (87,0%) 10 (13,0%)

Konya 16 15 (93,75%) 1 (6,25%)

Isparta 1 1 (100.0%) 0 (0%)
Antaiya 78 72 (92,3%) 6 (7,7%)

Mugla 7 5 (71,4%) 2 (28,6%)

Aydin 6 4 (66,7%) 2 (33,3%)

Izmir 0 - -

Manisa 1 0 (0%) 1 (100,0%)

S&mos 150 137 (91,3%) 13 (8,7)%)

Lésvos 150 127 (84,7%) 23 (15,3%)

Bursa 2 2 (100,0%) 0 (0,0%)

slight reverse tendency. This pattern of variation does not seem to be

correlated with any climatic variable (temperature, rainfall, relative

humidity). Continuous variation differs from discontinuous variation only in

the number of genetic factors affecting the particular aspect of the phenotype.

Both kinds of variation obey the same laws of particulate inheritance.

Quantitative characters are controlled by multiple genetic factors, some with

larger, some with smaller contributions to the phenotype, and are thus, by

definition, polygenic (Mayr 1963). The antagonistic interaction of

environmental selection and gene flow is probably responsible for the gradual
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change in frequencies of polygenes affecting this character, but probably also

other features that are more important for the organism but not observable in

the phenotype. As already stated in the description of the adult (see above),
there is also a tendency to the development of a postdiscal band in females
from Prov. Antalya westwards.

5.4. contrast between basal-discal and postdiscal area on underside forewing g
(table 5)

We see that the contrast between both areas is weakly to moderately

developed in specimens from the area east of Prov. Antalya (the Prov.

Gaziantep sample is too small). It is very regrettable that we had only 9

females from Prov. Antalya and none from Prov. Mugla at our disposition :

the small sample from Prov. Antalya, however, allows us to predict that a

gradual increase of class 3 and a decrease of classes 1 and 2 occurs in the west

of Prov. Antalya (near Termessos, compare also figs. 22 and 24) and in Prov.

Mugla. At the Aegean coast (Prov. Aydin, Samos, Lésvos) classes 1 and 2

have almost totally disappeared infavor of class 3. Here again climatic factors

do not offer an entirely satisfactory explanation (yearly average rainfall

500-1000 mm in the area from Prov. Aydin northwards) (KÜNDIG-STEINER

l.c., THANOS et al. l.c.). The differences in mean temperature during the

months of March and April (supposed to correspond to the late larval and

Table 5 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871) : contrast between basal-discal and postdiscal

area on underside forewing 5.

Province or

island

Number of

specimens

examined

(100%)

Class 1 Class 2 Class 1+2 Class 3

Gaziantep 4 0 (0,0%) 3 (75,0%) 3 (75,0%) 1 (25,0%)

Mara§ 6 0 (0,0%) 6 (100,0%) 6 (100,0%) 0 (0,0%)

Adana 30 8 (26,7%) 22 (73,3%) 30 (100,0%) 0 (0,0%)

I?el 10 5 (50,0%) 5 (50,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%)

Konya 0 - - - -

Isparta 0 - - - -

Antalya 9 3 (33,3%) 5 (55,6%) 8 (88,9%) 1 (11,1%)

Mugla 0 - - - -

Aydin 7 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (100,0%)

Izmir 1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)

Manisa 0 - - - -

Samos 19 0 (0,0%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 17 (89,5%)

Lésvos 100 1 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 99 (99,0%)
Bursa 2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%)

Class 1 : basal-discal area orange-ochreous, this colour extending well into postdiscal area; discal

line absent or weakly developed (cf. figs. 18, 20, 22 and 32)

Class 2 : basal-discal area orange-ochreous, this colour extending to a lesser extern into the

postdiscal area; blackish brown discal line rather well to well-developed, so clearly

separating both areas (cf. fig. 24)

Class 3 ; basal-discal area ochreous brown to dark coffee brown; blackish brown discal line well

developed and sometimes rather broad; postdiscal area light creamy yellow, sharply

contrasting with basal-discal area (cf. figs. 16, 26, 28, 30, 34 and 36)
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pupal stages of H. mersina) between Adana, Antalya, Izmir and Sémos
(KÜndig-Steiner l.c., Thanos et al. l.c.) are too small to account for the

pronounced differences observed in the phenotypes of the females from the

respective areas. The phenotypic effect in the adult of temperature

experiments on late larval and early pupal stages in Maniola jurtina has been

investigated by THOMSON (1973). In that species the influence of high

temperature seems to affect to some extent the upperside fulvous markings of

the wings (suffusion of dark scales, encroachment of ground colour along the

nervures reducing the width of the fulvous band, usually by an increase in the

width of the outer margin), size (reduction), increase in size of the apical

ocellus, increase of intensity of the dark medial line and of the width of the

outer margin on underside forewing. Results are however somewhat
contradictory : high temperature reduces melanin production in Aglais

urticae (LlNNAEUS, 1758) but, apparently, enhances it in Maniola jurtina. In

Pararge aegeria (LlNNAEUS, 1758) low temperatures in the pupal stage result

in an extension of the fulvous markings in the adult (all data from THOMSON
l.c.). However, in Lasiommata maera (LlNNAEUS, 1758), the extension of the

fulvous area is the greatest in hot and dry localities (f. adrasta) and the lightest

phenotypes of Pseudochazara mniszechii (Herrich-Schaffer, 1851) also

occur in hot and dry areas (OLIVIER & De PRINS, pers. obs.).

As in the expression of the postdiscal band on male hindwing underside, the

origin of the observed variation we discuss here is supposedly due to clinal

differences in frequencies of several polygenic complexes. Here there is an

interesting field for research on this subject through breeding experiments

(including the experimental study of temperature effects).

5.5. reduction in length of the uncus towards the west (table 6)

As noted by Mayr (1963: 104) «mechanical isolation plays a very minor role

as an isolating mechanism in most groups of animals. The true significance of

the differences in the genitalia is presumably the following. The genitalic

apparatus is a highly complicated structure, the pleiotropic by-product of

very many genes of the species. Any change in the genetic constitution of the

species may result in an incidental change in the structure of the genitalia. As
internal structures they are less subject to the corrective influences of natural

selection than are components of the external phenotype, ...». Experimental

study of the functional value of the various structures of the male genitalia in

various butterfly species (LORKOVIÓ 1955) agrees well with Mayr’s
statement. LORKOVIC (l.c.) accords an important function to the uncus as an

organ for holding the female body, because it enters into the sinus

conjunctionis [=ostium bursae] (see also DE JONG 1978). The role of the

valves is far less important, as demonstrated by deformation of these

structures as well as cutting away of parts of various sizes of the valves of

several butterfly species without this having influence on the course of the

artificial copulation (LORKOVIC l.c.). This means that the opinion of an exact

adaptability of the male and female genital armatures in insects (key-lock) is

not quite correct (LORKOVIC l.c., COUTSIS 1984 : 167). Our study shows that
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the length of the uncus is quite variable geographically, but also individually.

The uncus is the largest in specimens from Prov. Gaziantep, Mara§ and
Adana, becoming gradually shorter westwards, being on average - but not

constantly - the shortest on the island of Lésvos. There seems to be a

correlation with the geographical variation of the length of the ductus bursae,

but the available number offemales from the eastern part of the distribution

range of H. mersina is too small to be conclusive. We fail to see what could be

the adaptive significance of a shorter uncus in western populations than in

eastern populations of H. mersina and we think that the change in the length

of the uncus (and possibly of the ductus bursae) is the result of a change in the

genetic constitution of the different populations from east to west.

5.6. reduction in height of the tegumen (plus pedunculus and appendix angularis)

(table 6)

Similar remarks as for the uncus length probably apply. When one looks at

the remarkable difference between e.g. the specimens on figs. 41 and 47, more
than one typologist could believe that two different «morphospecies» are

involved, were these not connected by a continuous series of intermediary

stadia.

We list here 6 further characters or character States that are possibly also

subject to clinal variation :

-marbled appearence of underside hindwing in specimens from western part

of the distribution range.

-expression of the blackish brown zig-zag lines bordering distally resp. the

basal and discal areas becoming more and more apparent as one goes to the

west.

-colour of the patches on the upperside of the wings in the female : fulvous

from Prov. Gaziantep westwards till Prov. Antalya, creamy yellow on

Lésvos, Samos and in the provinces of Bursa, Izmir and Aydin, with

intermediary specimens in the province of Antalya (Yenice-Termessos).

-gnathos becoming shorter in specimens from the western part of the

distribution range (table 6).

-signum becoming shorter towards the west of the distribution range (table 7):

we predict that more material from the eastern part of the distribution

range (Prov. Gaziantep westwards to Prov. Antalya) would substantiate

this unequivocally.

Table 6 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
:
geographical and individual variation in the

size and proportions of several parts of the male genitalia (see fig. 39)

U : length of uncus

UW1 : uncus width 1

UW2 : uncus width 2

T : length of tegumen

G : length of gnathos (a + (3)

TH : height of tegumen + pedunculus +

appendix angularis

VS : length of vinculum + saccus

P : length of penis (a + b)

VL : length of valve

VH1 : height of valve 1

VH2 : height of valve 2

VH3 : height of valve 3
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-sphragis small in the populations along the Aegean coast, better developed in

S. Turkey (from Prov. Antalya eastwards).

From all the points we have mentioned in our analysis of the geographical

variation of H. mersina it seems that the evidence for climatic factors playing

a role in the expression of the characters analysed is not very great. Much to

the contrary, we found that at least 4 features (and possibly 6 other ones too)

show a similar pattern of a gradual east-west clinal variation, that we could

not correlate with any parallel environmental gradiënt. As noted already for

each feature this variation is probably due to the differences in genetic

constitution between the populations due to natural selection. Which
selective factors are involved is, however, not clear as we must admit. When
one compares a series from Lésvos or Samos with one from Prov. I?el or Prov.

Adana one could think that two species (or at least two subspecies) are

involved; in fact most of the characters analysed appear to change gradually

from the east to the west. As we have seen, H. mersina seems to form localized

demes, but strays can reach an adjacent population. There does not seem to be

a single insurmountable gap in the whole distribution range of this species and

all demes of this species are, at least potentially, capable of gene flow with the

neighbouring ones, even the island populations (specimens from the island of

Samos do not differ significantly from specimens from Prov. Aydin : (^amlik;

the same situation applies when one compares specimens from Prov. Bursa

with specimens from the island of Lésvos). We believe that the compromise
between the diversifying effect of natural selection on the different

populations and the cohesive effect of gene flow between populations is

responsible for the pattern of gradual geographical variation that we have in

this species.

As already stated in the introduction, Kudrna (1977) described the

population of H. mersina from the island of Lésvos as a separate subspecies

(and subsequently elevated it to species rank, cf. Kudrna 1986). Our
investigations have shown that none of the characters advanced by Kudrna
(1977) to differentiate H. mersina malickyi from the other populations of H.

mersina (see «Introduction») appear to be constant. We therefore sink it in

synonymy here :

Satyrus Semele L. v. Mersina STAUDINGER 1871, Catalog der Lepidopteren

des Europaeischen Faunengebietes, p. 28.

^Hipparchia mersina malickyi Kudrna 1977, A Revision of the Genus
Hipparchia Fabricius. E.W. Classey, Faringdon, p. 89-90, n. syn.

6. The type of Hipparchia mersina (STAUDINGER, 1871)

The name of the taxon itself as well as the notes in STAUDINGER (1871,

1878) (see «Introduction») unambiguously point to the conclusion that the

type locality of Hipparchia mersina (STAUDINGER, 1871) should be Mersin.

HOLIK (1949) mentions 2 males and 2 females in the STAUDINGER collection

as originating from Mardin and he designates them as cotypes. As far as we

know, before 1871 nobody had collected near Mardin, while only
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Kindermann and Lederer had collected in the Taurus Mts. near Mersin
and only Krüper near Izmir (S. Wagener pers. comm.). The record of

«Mardin» (Holik l.c. : 99) is based on a misinterpretation of the labels

«Mersin».

It is incomprehensible that KUDRNA (1977 : 88) has designated a male
lectotype from Izmir while he also had 2 males and 1 female from the

STAUDINGER collection originating from Mersin at his disposition.

The material of H. mersina from the STAUDINGER collection consists of the

following four specimens :

1) 1 cfbearing the following labels (figs. 65-66) :

-small white label with handwritten «Mersin», possibly in the handwriting

of STAUDINGER
-small pink label printed «Origin.»

-small white label printed «61.»

-small white label printed «Coll. Led.»

-larger pink label with handwritten «Hipparchia mersina Staudinger» and
printed «Holotypus»

-white label written «Phot. Nr I 7 u 12 Dr. de Lattin»

This specimen was probably labelled as «Holotype» by de Lattin.

However this designation was never published, nor did DE LATTIN ever

publish a figure of this specimen. The butterfly lacks the abdomen. There is no

reference whatever to a possible genitalic slide and we assume that the

abdomen has been lost. As this specimen apparently comes from the

collection of Lederer, originated from Mersin (see discussion above) and

also bears a label «Holotypus», we here designate it as the Lectotype of

Hipparchia mersina mersina (STAUDINGER, 1871). The specimen has been

labelled by us accordingly.

Tab le 7 : Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
:
geographical and individual variation in the

size, proportions and form of several parts of the female genitalia (see fig. 40)

HST : height sterigma

WST : width sterigma

LDL : length dorso-lateral lobe

WDL : width dorso-lateral-lobe

LL : length dorsal lamella

WL : width dorsal lamella

LDB : length ductus bursae

WDB : width ductus bursae

LCB : length corpus bursae

WCB1 : width corpus bursae 1

(=width cervix bursae)

WCB2 : width corpus bursae 2

LS : length of signum

DBS : degree of sclerotization of ductus bursae

MB = membranous
SC = sclerotized

WSC = weakly sclerotized

DBF : form of ductus bursae

ST = straight

C = curved

SL = slender

B = broad

CBS : degree of sclerotization of cervix bursae

x = normal (relatively sclerotized)

xx = strongly sclerotized

MDP : form of mid dorsal process

SP = slender and pointed

BT = broad and triangular
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Fig. 65 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871), Lectotype, cf.

(Figs. 65-69 2x natural size)

Fig. 66 : as fig. 65 (underside).
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Fig. 67 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871), Paralectotype, cf, left : upperside,
right : underside.

Fig. 68 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871), Paralectotype, <j>, left : upperside,

right : underside.
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Fig. 69 : Hipparchia mersina mersina (Staudinger, 1871), </ Smijrna [Izmir, Turkey], not
included in type series.

2) 1 (/hearing the following labels (fig. 67) :

-small white label with handwritten «Mersin» (same handwriting as the

lectotype)

-small pink label printed «Origin.»

-small white label printed «Coll. Led.»

This specimen lacks the right antenna. We designate it here as

Paralectotype of Hipparchia mersina mersina (STAUDINGER, 1871). The
specimen has been labelled by us accordingly.

3) 1 $ hearing the following labels (fig. 68) :

-small white label with handwritten «Mersin» (same handwriting as the

lectotype and the male paralectotype)

-small pink label printed «Origin.»

-small white label printed «62.»

-small white label printed «Coll. Led.»

-larger pink label with handwritten «Hipparchia mersina Staudinger» and
printed «Allotypus»

-white label written «Phot. Nr. II 8 u 13 Dr. de Lattin»

Here also DE Lattin apparently never published anything aboul this

specimen : we designate it here as Paralectotype of Hipparchia mersina mersina

(Staudinger, 1871). The specimen has been labelled by us accordingly.
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4) 1 cf hearing the following labels (fig. 69) :

-small green label handwritten «Smijrna Kr.»

-small green label printed «65.»

-white label printed «Zool. Mus. Berlin»

-larger pink label handwritten «Para [Cojtype» and «Hipparchia mersina

Stgr. dubia n. ssp.» and printed «Paratype Dr. de Lattin»

-one white label handwritten «Sat. semele mersina Stgr.»

This is the specimen that Kudrna (1977 : 88)designatedas male lectotype.

However, it lacks any label with this designation! For reasons discussed at

length above this specimen cannot be taken into consideration as belonging to

the type series. We therefore explicitely exclude this specimen from the type

series of Hipparchia mersina mersina (STAUDINGER, 1871), which is thus

restricted to 1 male lectotype and 1 male and 1 female paralectotypes from
Mersin, all three deposited in the STAUDINGER collection housed in the

Zoologisches Museum (Humboldt-Universitat), Berlin. As the name « dubia

n. ssp.» indicated on one of the labels of the specimen from Izmir was never

published it is unavailable in nomenclatural sense.
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Boekbesprekingen

Rösler, M. & S. : Aktionsbuch Naturschutz. Leitfaden für die Jugendarbeit.

16 x 21 cm, 159 p., 94 cartoons, Franckh’sche Verlagshandlung, W. Keiler & Co., Postfach

10 60 11, D-7000 Stuttgart 1, paperback, 1989, DM 19,80 (ISBN 3-440-05919-7).

Het is zonder meer duidelijk dat er steeds meer en meer te doen is rond natuurbescherming.

Er is geen gemeente, bos of weiland over of er bestaat wel een groep die zich inzet om het weinige

dat er nog aan natuur rest, te behouden. Het oprichten van zulke groepen, die meestal uit

jongeren bestaan, en de middelen en werkwijzen waarmee het beste kan gewerkt worden, vormen
de onderwerpen van dit boek.

In het eerste hoofdstuk worden tips gegeven voor het opstarten vaneen natuurbeschermings-

groep. Deze tips zijn erg praktisch en het sukses lijkt dan ook verzekerd. Andere hoofdstukken

behandelen het financiële beheer, de verzekering en het samenstellen van een werkings-

programma. Vooral dit laatste onderwerp is in detail behandeld omdat het het welslagen of falen

van de groep als dusdanig rechtstreeks beïnvloedt.

Een volgend hoofdstuk behandelt de kontakten met de media, vooral met de geschreven pers.

Daarna worden de eigen uitgaven besproken, gaande van zelfklevers, een jaarboek tot een

regelmatig tijdschrift. Andere middelen om in de openbaarheid te treden worden aangehaald,

zoals : uithangborden in scholen, infostanden, straattheater, akties, voordrachten, tentoon-

stellingen. Voor ruimere akties wordt het samenwerken met andere organisaties niet uit het

oog verloren en in dit verband wordt de «jungle» van de officiële instanties enigszins ontrafeld.

Achteraan volgt nog een uitgebreide adressenlijst en een alfabetisch register.

Het boek is zeer vlot leesbaar en luchtig samengesteld. De talrijke tips bieden uitstekende

ideeën bij alle behandelde punten. De 94 cartoons van P. Ruge dragen er nog meer toe bij steeds

de glimlach te behouden, ook al gaat het om saaiere onderwerpen. Het boek is zeer aan te bevelen

aan al wie zich aktief inzet in een of andere natuurbeschermingsorganisatie.

W.O. De Prins
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Blab, J., Terhardt, A. & Zsivanovits, K.-P. : Tierwelt in der Zivilisationslandschaft. Teil I : Raumein-

bindung und Biotopnutzung bei Sdugetieren und Vögeln im Drachenfeiser Landchen.

17 x 24 cm, 223 p., 21 tekstfiguren, 88 tabellen, Kilda-Verlag, D-4402Greven 1, paperback, 1989,

DM 29.8o'(lSBN 3-88949-158-8).

Het grootste deel van het Middeneuropese landschap is momenteel ingenomen door

woongebieden, infrastruktuur voor het verkeer en landbouwgebied. In dit «Zivilisations-

Landschaft» is er hoe langer hoe minder plaats voor planten en dieren. Bij een nauwkeurig

uitgekiend gebruik en indeling van de antropogeen beïnvloede landschappen en de nog min of

meer natuurlijk gebleven biotopen, blijkt het echter mogelijk om heel wat betere levenskansen te

bieden aan allerlei levende wezens zodat de diversiteit en het aantal individuen kan worden

verhoogd. Over dit alles handelt het boek.

Om niet te vervallen in een saaie, theoretische uiteenzetting werd een streek ten zuidoosten van

Bonn uitgekozen als werkterrein (het Drachenfelser Landchen met een oppervlakte van 3 1 km-),

en hebben de auteurs zich beperkt tot de zoogdieren en vogels. Eerst wordt een inventaris

opgemaakt van wat er in dit gebied aan zoogdieren leeft. De verschillende waarnemings-

methoden worden besproken en de verkregen resultaten worden statistisch verwerkt. Voor elke

soort wordt aangegeven in welke biotopen ze het talrijkst wordt aangetroflen, wat de eisen zijn

die ze aan dat biotoop stelt en wat de mogelijke oorzaken zijn van de eventuele achteruitgang o

van het talrijk voorkomen. Telkens wordt hierbij besproken hoe de dieren in het studiegebied

gebruik maken van de beschikbare biotopen. In totaal worden zo 39 soorten zoogdieren en 102

soorten vogels behandeld.

Aan de hand van al deze gegevens kunnen de verschillende biotooptypen geëvalueerd worden;

sommige biotopen blijken veel meer soorten te herbergen dan andere en sommige biotopen

kunnen erg waardevol zijn, niet zozeer omdat ze veel soorten bevatten, maar wel omdat ze een

rijke kolonie van een in het overige gebied zeldzame soort herbergen. Anderzijds blijken ve.e

biotopen rijk aan individuen, maar arm aan soorten. Uit de analyse van al deze gegevens zijn

zonder meer maatregelen af te lezen die moeten leiden tot nog meer verscheidenheid in zowel

biotooptypen als aantal soorten. Hiermee kan rekening gehouden worden bij beschermings- en

beheersmaatregelen, bij biotoopkarteringen en bij alle andere plannen en maatregelen die

ingrijpen in het gebruik van het beschikbare landschap.

Het boek besluit met een uitgebreide literatuurlijst en een alfabetisch soortenregister. Het is

verzorgd uitgegeven. De tekst is goed leesbaar. De gegevens zijn overzichtelijk samengebracht in

88 tabellen. Het boek is bedoeld voor beheerders van natuurterreinen en iedereen die

geïnteresseerd is in natuurbescherming.
W.O. De Prins

Emmet, A.M. & Heath, J. (Ed.) : The Moths and Butterflies of Great Brilain and Ireland, Volume 7.

Part 1, Hesperiidae-Nymphalidae, The Butterflies.

21 x 26 cm 380 p 24 kleurenplaten, 22 tekstfiguren, 83 verspreidingskaarten. Harley Books,

Martins, Great Horkesley, Colchester, Essex C06 4AH, England. gebonden met stofomslag.

1989, Pounds 49.50 (ISBN 0-946589-25-9).

Dit deel uit de reeks «The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland», waarin reeds

4 delen waren verschenen en waarvan nog ca. 6 delen verwacht worden, is een monografie van de

Britse dagvlinders. Het is het meest uitgebreide handboek over dit onderwerp sinds de

eeuwwisseling, met de beschrijving van de 1 1 1 soorten dagvlinders die ooit uit Groot-Br.ttann.e

vermeld werden.

Inleidende hoofdstukken handelen over de Engelse namen voor vlinders, de vroege Britse

entomologie en het herinvoeren van vlinders in oorspronkelijke biotopen. In het systematisch

deel wordt telkens na een korte karakteristiek van de familie, een determineertabel gegeven tot op

de soort. Voor elke behandelde soort wordt de gangbare Latijnse naarn (met referentie naar de

oerbeschrijving) gegeven met de bekende synoniemen. Het uiterlijk van de vlinder wordt

beschreven, met aanduiding van de verschillen met verwante soorten. De levenswijze wordt
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jitvoerig uiteengezet en de verspreiding in het behandelde gebied besproken en visueel

voorgesteld op een verspreidingskaartje. De verspreidingsgegevens zijn bijgewerkt tot einde

1988.

De kleurenplaten zijn geschilderd door R. Lewington en van superbe kwaliteit. Van de meeste

soorten worden boven- en onderzijde afgebeeld en meestal nog enkele markante vormen. Deze

platen volstaan ruimschoots om eksemplaren te kunnen determineren. Voor enkele moeilijke

soorten (o.a. Thymelicus, Colias) worden tekstfiguren van morfologische bijzonderheden (door

T. Freed) afgedrukt.

Het boek besluit met een uitgebreide literatuurlijst, een verklarende woordenlijst, een lijst van

auteurs die hun medewerking aan het boek verleenden en een alfabetische index. Het werk is met

erg veel zorg uitgegeven. Het mag in geen enkele bibliotheek van wie geïnteresseerd is in Europese

dagvlinders ontbreken.

W.O. De Prins

Tax, M.H. ; Atlas van de Nederlandse dagvlinders

24 x 30 cm, 248 p., talrijke tekstfiguren, diagrammen en verspreidingskaartjes. Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Vlinderstichting, Wageningen, gebonden,

1989, ƒ 55,- (ISBN 90-7009-9306).

In dit boek wordt de stand en de ecologie van de Nederlandse dagvlinderfauna beschreven.

Tevens worden richtlijnen voor de bescherming van de Nederlandse dagvlinders gegeven. Van elk

biotoop worden de veranderingen in de dagvlinderfauna gedurende de 20e eeuw besproken.

Uitgaande van de eisen die dagvlinders aan hun omgeving stellen, worden richtlijnen voor het

herstel van de Nederlandse dagvlinderfauna gegeven.

Het boek is het resultaat van een inventarisatie van de Nederlandse dagvlinderfauna, die

gedurende de periode 1981 tot en met 1986 in het kader van het Landelijk Dagvlinderproject is

uitgevoerd. De voorlopige atlas die in 1986 werd gepubliceerd (door W. Geraedts) bevatte de

voorlopige gegevens van de eerste 3 jaar. In deze nieuwe atlas zijn alle gegevens opnieuw bewerkt

en geïnterpreteerd. Er zijn deels nieuwe methoden gebruikt. De basisgegevens werden bijeen-

gebracht door ruim 600 vrijwillige veldwerkers.

In enkele inleidende hoofdstukken worden behandeld : de eisen van dagvlinders aan hun

omgeving, biotopen en hun dagvlinders, veranderingen in de dagvlinderfauna, oorzaken van de

achteruitgang, bescherming, inrichting en beheer, wetgeving en het belang van dagvlinder-

bescherming.

Het systematische deel behandelt alle dagvlindersoorten die ooit uit Nederland zijn vermeld.

De geprefereerde biotopen worden gekarakteriseerd, de voedselplanten van de rups besproken

alsook de nectarplanten van het imago. De vliegtijd wordt vermeld en voorgesteld op een

diagram. De verspreiding in Europa en het voorkomen in Nederland komen uitvoerig aan bod.

Op 2 kaartjes wordt het voorkomen in Nederland voorgesteld, respektievelijk tot en met 1980 en

tussen 1981 tot en met 1986. Tot slot geeft men enkele richtlijnen voor de bescherming van de

behandelde soort. De tekst wordt verlucht met prachtige pentekeningen van vlinders door P.

Schoenmakers.

Achteraan volgt uitleg over de onderzoeksmethoden, een literatuurlijst, lijsten van

medewerkers en historische bronnen, tabellen van biotoopvoorkeur en vliegtijden, een

verklarende woordenlijst e.d. Het boek is verzorgd uitgegeven en kan zeker Belgische

entomologen inspireren om iets dergelijks te produceren over de Belgische dagvlinderfauna.

W.O. De Prins

4th European Congress of Entomology, lst Announcement

G. Jenser

The Hungarian Entomological Society intends to hold the 4th European

Congress of Entomology in the second half of August 1991 at Gödöllö (near

Budapest). Members who would like to keep informed can contact Dr. G.



Jenser, President of the Hungarian Entomological Society, Baross utca 13,

H-1088 Budapest VIII, Hungary.

7th SEL Congress of Lepidopterology

Lunz am See, 3-8th September 1990

H. Malicky

The Societas Europaea Lepidopterologica (SEL) cordially invites all

members and non-members to attend the 7th European Congress of

Lepidopterology which will be held 3-8th September 1990 at Lunz am See,

Austria. For details : Dr. H. Malicky, A-3293 Lunz am See, Austria.

5th International Congress on the Zoogeography and Ecology of

Greece and Adjacent Regions, Iraklion, Crete, 16-20 April 1990
A. Legakis

The Hellenic Zoological Society organizes the 5th International Congress

on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions in

Iraklion, Crete, from 16th to 20th April 1990. Priority will begiven to subjects

concerning geographical and temporal distribution, ecology, systematics,

phylogeny and evolution, edemism, speciation and protection of fauna and
biotopes.

Participation fees will be USdollars 70 per person. Each participant will

receive a copy of the proceedings and 50 reprints for each communication.

Details : Dr. A. LEGAKIS, Dept. of Biology, University of Crete, P.O. Box
1470, GR-71110 Iraklion, Greece (Tel. 081-234010).
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